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Amendamentul   1 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Titlul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

referitoare la o agendă europeană pentru 

economia colaborativă 

referitoare la o agendă europeană pentru 

economia prin intermediari 1a 

 _________________ 

 1a Acest amendament se aplică întregului 

text supus examinării. 

Or. en 

 

Amendamentul   2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 

24 noiembrie 2016 referitoare la noile 

oportunități pentru întreprinderile mici 

din sectorul transporturilor, inclusiv 

modelele de economie colaborativă1a, 

 _________________ 

 1a Texte adoptate, P8_TA(2016)0455. 

Or. en 

 

Amendamentul   3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 - având în vedere reuniunea 

Grupului de lucru la nivel înalt al 

Consiliului privind competitivitatea și 

creșterea economică din 12 septembrie 

2016 și documentul de dezbatere al 

Președinției1a, 

 _________________ 

 1a 

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

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

Or. en 

 

Amendamentul   4 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 7 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția 

Parlamentului European din 19 ianuarie 

2017 referitoare la un pilon european al 

drepturilor sociale, 

Or. en 

 

Amendamentul   5 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul -A (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 -A. întrucât este necesar să se ridice 

problema relevanței termenului de 

„economie colaborativă”, din moment ce 

asistăm la apariția unor „prestatori 

colaborativi profesioniști (prestatori 

profesioniști din cadrul economiei în 

comun)”; 
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Or. fr 

 

Amendamentul   6 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât economia colaborativă a 

cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în 

privința utilizatorilor, tranzacțiilor și 

veniturilor, remodelând modul în care sunt 

furnizate produsele și serviciile și 

concurând cu firmele tradiționale în multe 

sectoare economice; 

A. întrucât economia colaborativă a 

cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în 

privința utilizatorilor, tranzacțiilor și 

veniturilor, remodelând modul în care sunt 

furnizate produsele și serviciile și 

concurând cu modelele de afaceri 

tradiționale în multe sectoare; 

Or. fr 

 

Amendamentul   7 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât economia colaborativă a 

cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în 

privința utilizatorilor, tranzacțiilor și 

veniturilor, remodelând modul în care sunt 

furnizate produsele și serviciile și 

concurând cu firmele tradiționale în multe 

sectoare economice; 

A. întrucât economia colaborativă a 

cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în 

privința utilizatorilor, tranzacțiilor și 

veniturilor, remodelând modul în care sunt 

furnizate produsele și serviciile, 

perturbând echilibrul economic al 

lanțului valoric și concurând cu firmele 

tradiționale în multe sectoare economice; 

Or. fr 

 

Amendamentul   8 

Pina Picierno 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât economia colaborativă a 

cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în 

privința utilizatorilor, tranzacțiilor și 

veniturilor, remodelând modul în care sunt 

furnizate produsele și serviciile și 

concurând cu firmele tradiționale în multe 

sectoare economice; 

A. întrucât economia colaborativă a 

cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în 

privința utilizatorilor, ocupării forței de 

muncă, tranzacțiilor și veniturilor, 

remodelând modul în care sunt furnizate 

produsele și serviciile și concurând cu 

firmele tradiționale în multe sectoare 

economice; 

Or. it 

 

Amendamentul   9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât PricewaterhouseCoopers 

într-un studiu realizat pentru Comisie, a 

estimat că, până în 2025, multe sectoare 

ale economiei colaborative vor rivaliza, în 

ceea ce privește dimensiunea lor, cu 

omologii lor tradiționali, prin platforme în 

cinci sectoare care generează venituri la 

nivel european în valoare de peste 80 de 

miliarde EUR și care facilitează tranzacții 

în valoare de aproximativ 570 de miliarde 

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 
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Amendamentul   10 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât economia colaborativă nu 

reprezintă o alternativă la economia 

tradițională și nici nu se află în 

confruntare cu aceasta, ci mai degrabă 

creează noi provocări și oportunități; 

Or. en 

 

Amendamentul   11 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât economia colaborativă 

este benefică din punct de vedere social 

pentru cetățenii UE, 

Or. pl 

 

Amendamentul   12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ab (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ab. întrucât PwC prognozează de 

asemenea că veniturile economiei 

colaborative vor înregistra o rată de 

creștere de 35-40 % pe an în Europa și că 

economia colaborativă ar trebui să 

reprezinte, la nivel global, 50 % din 
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sectorul închirierilor până în 20251a; 

 _________________ 

 1a 

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

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-

economy-sizing-the-revenue-

opportunity.html 

Or. en 

 

Amendamentul   13 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât aceste schimbări radicale 

au un impact considerabil asupra 

sistemului juridic, estompând delimitările 

consacrate între consumator și furnizor, 

angajat și liber-profesionist și între 

furnizarea profesională și neprofesională 

de servicii, punând dileme multor sectoare 

importante ale legislației UE; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   14 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât aceste schimbări radicale 

au un impact considerabil asupra 

sistemului juridic, estompând delimitările 

consacrate între consumator și furnizor, 

angajat și liber-profesionist și între 

furnizarea profesională și neprofesională 

B. întrucât aceste schimbări radicale 

au un impact considerabil asupra 

sistemului juridic, estompând liniile de 

demarcație consacrate între consumator și 

furnizor, angajat și liber-profesionist și 

între furnizarea profesională și 



 

AM\1116419RO.docx 9/182 PE599.597v01-00 

 RO 

de servicii, punând dileme multor sectoare 

importante ale legislației UE; 

neprofesională de servicii, punând dileme 

multor sectoare importante ale legislației 

UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul   15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-urile) constituie motorul 

principal al economiei europene, 

reprezentând, în 2014, 99,8 % din toate 

întreprinderile din sectorul nefinanciar și 

asigurând două din trei locuri de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   16 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât economia colaborativă 

oferă tinerilor, migranților, lucrătorilor 

cu fracțiune de normă și persoanelor în 

vârstă posibilități de a beneficia de acces 

pe piața forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
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în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât modelele economiei 

colaborative pot contribui la stimularea 

participării femeilor pe piața forței de 

muncă și în economie, prin faptul că 

oferă oportunități pentru forme flexibile 

de antreprenoriat și de ocupare a forței de 

muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   18 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât modelele economiei 

colaborative pot contribui la stimularea 

participării femeilor pe piața forței de 

muncă și în economie, prin faptul că 

oferă oportunități pentru forme flexibile 

de antreprenoriat și de ocupare a forței de 

muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   19 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Ba. întrucât aceste schimbări au un 

impact semnificativ și, uneori, foarte 

negativ asupra ocupării forței de muncă 

în pofida oportunităților pe care acest 

sector al economiei le poate crea; 

Or. fr 

 

Amendamentul   20 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât, înainte de adoptarea 

oricărui cadru legislativ sau de 

reglementare, este necesară înțelegerea 

diversității modelelor de afaceri în 

ansamblul său; 

Or. fr 

 

Amendamentul   21 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bb. întrucât economia colaborativă se 

dezvoltă în contextul unei dereglementări 

economice organizate, în cadrul căreia 

multe sectoare de activitate se confruntă 

deja cu o concurență neloială acerbă și în 

care nivelul general al prețurilor a crescut 

în permanență în ultimele două decenii; 

întrucât, în consecință, multe sectoare de 

activitate nu sunt în măsură să se 

adapteze rapid la apariția acestei noi 

forme digitale de concurență, fiind deja 

profund slăbite în lipsa unui 
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protecționism inteligent; 

Or. fr 

 

Amendamentul   22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bb. întrucât, cu toate că recenta 

comunicare a Comisiei intitulată „Agenda 

europeană pentru economia colaborativă” 

reprezintă un bun punct de plecare pentru 

promovarea și reglementarea acestui 

sector în mod eficient, este necesar să se 

includă perspectiva egalității de gen și să 

se examineze dispozițiile legislației 

relevante privind combaterea 

discriminării în analize și recomandări 

ulterioare în acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul   23 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bb. întrucât, cu toate că recenta 

comunicare a Comisiei intitulată „Agenda 

europeană pentru economia colaborativă” 

reprezintă un bun punct de plecare pentru 

promovarea și reglementarea acestui 

sector în mod eficient, este necesar să se 

includă perspectiva egalității de gen și să 
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se examineze dispozițiile legislației 

relevante privind combaterea 

discriminării în analize și recomandări 

ulterioare în acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul   24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bb. întrucât un studiu recent efectuat 

de Comisie arată că 17 % dintre 

consumatorii europeni au utilizat 

serviciile oferite de economia 

colaborativă, iar 52 % au cunoștință de 

serviciile oferite1a; 

 _________________ 

 1a Sondajul Eurobarometru Flash 438 

(martie 2016) privind „utilizarea 

platformelor colaborative”. 

Or. en 

 

Amendamentul   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bc (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bc. întrucât doar 1,7 % dintre 

întreprinderile din UE utilizează pe deplin 

tehnologiile digitale avansate, în timp ce 

41 % nu le utilizează deloc; întrucât 

digitalizarea tuturor sectoarelor este 

esențială pentru a menține și a îmbunătăți 

competitivitatea UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul   26 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bc (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bc. întrucât dezvoltarea economiei 

colaborative reprezintă o provocare 

semnificativă pentru apărarea 

suveranității digitale a continentului 

nostru, pentru protecția datelor strategice, 

pentru independența digitală și 

industrială a statelor membre ale Uniunii 

Europene față de actorii din Silicon 

Valley, dând naștere unor întrebări 

esențiale cu privire la transferul automat 

al datelor cu caracter personal către 

„supercomputerele” americane; 

Or. fr 

 

Amendamentul   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bd (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bd. întrucât flexibilitatea și facilitarea 

accesului inerente economiei colaborative 

pot oferi șanse de angajare grupurilor 

excluse în mod tradițional de pe piața 

forței de muncă, în special femeilor, 

tinerilor și migranților; întrucât serviciile 

economiei colaborative pot oferi o 

modalitate bună de a deveni lucrător care 

desfășoară o activitate independentă și pot 

promova o cultură a antreprenoriatului; 
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Or. en 

 

Amendamentul   28 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută comunicarea privind 

agenda europeană pentru economia 

colaborativă și subliniază că ea ar trebui 

să reprezinte un prim pas în direcția unei 

strategii a UE mai cuprinzătoare și mai 

ambițioase pe această temă; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   29 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută comunicarea privind agenda 

europeană pentru economia colaborativă și 

subliniază că ea ar trebui să reprezinte un 

prim pas în direcția unei strategii a UE mai 

cuprinzătoare și mai ambițioase pe această 

temă; 

1. salută comunicarea privind agenda 

europeană pentru economia colaborativă și 

subliniază că ea ar trebui să reprezinte un 

prim pas în direcția unei strategii a UE mai 

cuprinzătoare și mai ambițioase pe această 

temă, având ca obiectiv un cadru juridic 

european. 

Or. de 

 

Amendamentul   30 

Anna Hedh 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută comunicarea privind agenda 

europeană pentru economia colaborativă și 

subliniază că ea ar trebui să reprezinte un 

prim pas în direcția unei strategii a UE mai 

cuprinzătoare și mai ambițioase pe această 

temă; 

1. salută comunicarea privind agenda 

europeană pentru economia colaborativă și 

subliniază că ea ar trebui să reprezinte un 

prim pas în direcția unei strategii a UE mai 

cuprinzătoare și mai ambițioase pe această 

temă; subliniază necesitatea unor 

clarificări suplimentare din partea 

Comisiei pentru a se asigura o cale de 

urmat echilibrată și proporțională; 

Or. en 

 

Amendamentul   31 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. susține că economia colaborativă, 

care include activități lucrative, dar care 

nu sunt activități economice desfășurate 

pe bază profesională, nu ar trebui să facă 

obiectul unor sarcini administrative 

suplimentare; consideră, pe de altă parte, 

că entitățile implicate din punct de vedere 

profesional în activități de intermediere 

între furnizorii și beneficiarii serviciilor în 

contextul economiei colaborative ar trebui 

să facă obiectul legislației privind 

activitățile comerciale, aplicabilă în 

general; 

Or. pl 

 

Amendamentul   32 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. cu toate acestea, sugerează faptul 

că termenul „economie colaborativă” este 

adecvat doar în cazul piețelor și al altor 

platforme de la persoană la persoană cu 

adevărat participative, în timp ce 

numeroase platforme acționează ca 

intermediari pe piețele tradițional 

bilaterale și, prin urmare, adaugă o a 

treia dimensiune la conceptul de 

rentabilitate, ceea ce nu are legătură cu 

caracterul participativ al economiei 

colaborative; 

Or. en 

 

Amendamentul   33 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. consideră că nu este necesară 

adoptarea de către Comisie a unor 

reglementări detaliate cu privire la 

economia colaborativă; 

Or. pl 

 

Amendamentul   34 

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

Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 
economia colaborativă poate crea 

2. are convingerea că economia 

colaborativă creează oportunități deosebite 

pentru cetățeni și consumatori, care au de 
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oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

câștigat de pe urma creșterii concurenței, 

serviciilor personalizate și prețurilor mai 

mici; 

Or. en 

 

Amendamentul   35 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 
economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

2. are convingerea că economia 

colaborativă creează oportunități deosebite 

pentru cetățeni și consumatori, care au de 

câștigat de pe urma creșterii concurenței, 

serviciilor personalizate și prețurilor mai 

mici; 

Or. pl 

 

Amendamentul   36 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă va continua să 

creeze oportunități deosebite pentru 

cetățeni și consumatori, care au de câștigat 

de pe urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate, posibilităților mai mari de 

alegere și prețurilor mai mici; 

Or. en 
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Amendamentul   37 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

2. are convingerea că, atunci când se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă creează oportunități 

deosebite pentru cetățeni și consumatori, 

care au de câștigat de pe urma creșterii 

concurenței, a serviciilor variate și 

personalizate și a prețurilor mai mici; 

Or. fr 

 

Amendamentul   38 

Anna Hedh 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, fără a 

compromite nivelul actual de protecție a 

consumatorilor și a lucrătorilor, economia 

colaborativă poate crea oportunități 

deosebite pentru cetățeni și consumatori, 

care au de câștigat de pe urma creșterii 

concurenței, serviciilor personalizate și 

prețurilor mai mici; 

Or. en 

 

Amendamentul   39 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici, și, în 

plus, consideră că acest lucru se poate 

întâmpla doar dacă se menține totodată 

concurența cu sectoarele tradiționale și 

diversitatea părților implicate în cadrul 

economiei colaborative; 

Or. en 

 

Amendamentul   40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

2. are convingerea că, dacă se 

dezvoltă într-un mod responsabil, 

economia colaborativă poate crea 

oportunități deosebite pentru cetățeni și 

consumatori, care au de câștigat de pe 

urma creșterii concurenței, serviciilor 

personalizate și prețurilor mai mici; 

subliniază faptul că, în acest sector, 

creșterea economică este orientată spre 

consumatori și duce la o mai mare 

responsabilizare a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul   41 

Anna Maria Corazza Bildt 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază necesitatea de a permite 

întreprinderilor să se dezvolte, prin 

eliminarea obstacolelor, a duplicării și a 

fragmentării care împiedică dezvoltarea la 

nivel transfrontalier; 

Or. en 

 

Amendamentul   42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. admite faptul că, deoarece 

economia colaborativă este un domeniu 

relativ necunoscut, este necesar ca 

politicile legate de impozitare, drepturile 

lucrătorilor și răspundere să fie 

reanalizate; cu toate acestea, reiterează că 

aceste probleme trebuie să fie abordate la 

nivel național; 

Or. en 

 

Amendamentul   43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2c. încurajează statele membre să 

asigure claritate juridică și să nu 

considere că economia colaborativă 

reprezintă o amenințare la adresa 

economiei tradiționale; subliniază 
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importanța reglementării economiei 

colaborative într-un mod care mai 

degrabă să ofere facilități și oportunități 

decât să impună restricții; 

Or. en 

 

Amendamentul   44 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și 

creștere economică, putând juca un rol 

important nu doar în creșterea eficienței 

sistemului economic, ci și în creșterea 

sustenabilității sociale și ecologice a 

acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă generează noi oportunități 

antreprenoriale și creștere economică; 

Or. pl 

 

Amendamentul   45 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important 

nu doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, inclusiv în ceea ce privește 

participarea femeilor în cadrul economiei, 

cât și pentru cetățenii care altfel s-ar afla 

în imposibilitatea de a participa pe piața 

muncii, și poate astfel face sistemul 
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economic mai durabil din punct de vedere 

social; prin urmare, subliniază posibila 

contribuție a economiei colaborative la 

durabilitatea economică a UE prin 

atingerea obiectivelor majore în ceea ce 

privește utilizarea eficientă a resurselor, 

agricultura durabilă, combaterea 

schimbărilor climatice sau construirea 

unei economii circulare; 

Or. en 

 

Amendamentul   46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important 

nu doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și 

prosperitate și ar putea, de asemenea, 

oferi noi oportunități de locuri de muncă 

pentru șomeri sau pentru persoanele 

inactive din punct de vedere economic, 

precum și cu faptul că aceasta reprezintă 

primul punct de acces pe piața forței de 

muncă pentru mulți tineri care reușesc cu 

greu să își găsească primul loc de muncă. 

Consideră, de asemenea, că economia 

colaborativă ar putea contribui la 

atragerea de noi categorii de utilizatori și 

ar putea juca un rol important nu doar în 

creșterea eficienței sistemului economic, ci 

și în creșterea sustenabilității sociale și 

ecologice a acestuia; 

Or. it 

 

Amendamentul   47 

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

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important 

nu doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă generează noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică și joacă un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

Or. en 

 

Amendamentul   48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera, de asemenea, 

noi oportunități antreprenoriale, locuri de 

muncă și creștere economică, putând juca 

un rol important nu doar în creșterea 

eficienței sistemului economic, ci și în 

creșterea sustenabilității sociale și 

ecologice a acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă generează noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică și joacă un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

Or. en 

 

Amendamentul   49 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă generează noi oportunități 
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antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important 

nu doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, și joacă un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

Or. fr 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia, favorizând 

în acest fel creșterea economică, 

bunăstarea socială și protecția mediului, 

și poate contribui la tranziția către o 

economie circulară; 

Or. en 

 

Amendamentul   51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 
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economică, putând juca un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

economică, inclusiv în ceea ce privește 

participarea femeilor în cadrul economiei, 
putând juca un rol important nu doar în 

creșterea eficienței sistemului economic, ci 

și în creșterea sustenabilității sociale a 

acestuia; 

Or. en 

 

Amendamentul   52 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere 

economică, putând juca un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului 

economic, ci și în creșterea sustenabilității 

sociale și ecologice a acestuia; 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera oportunități 

antreprenoriale interesante, noi locuri de 

muncă și o creștere economică solidă, 

putând juca un rol foarte important nu doar 

în creșterea eficienței sistemului economic, 

ci și în creșterea sustenabilității sociale și 

ecologice a acestuia, precum și a 

responsabilității sociale a întreprinderilor; 

Or. cs 

 

Amendamentul   53 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și 

creștere economică, putând juca un rol 

important nu doar în creșterea eficienței 

sistemului economic, ci și în creșterea 

sustenabilității sociale și ecologice a 

3. este de acord cu faptul că economia 

colaborativă poate genera noi oportunități 

pentru cetățeni și pentru întreprinderi, 

locuri de muncă și creștere economică, 

putând juca un rol important nu doar în 

creșterea eficienței sistemului economic, ci 

și în creșterea sustenabilității sociale și 
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acestuia; ecologice a acestuia; 

Or. fr 

 

Amendamentul   54 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. consideră că societatea 

beneficiază, prin intermediul modelelor de 

afaceri ale economiei colaborative, de o 

mai bună alocare a resurselor și a 

activelor care altfel sunt subutilizate, fapt 

ce contribuie la rândul său la o mai mare 

durabilitate a consumului și sprijină 

economia circulară; 

Or. en 

 

Amendamentul   55 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund 

asupra modelelor de afaceri tradiționale, 

cu o lungă istorie în spate; subliniază 

riscul de a avea standarde juridice diferite 

pentru actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

eliminat 

Or. pl 
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Amendamentul   56 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de 

a avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă poate avea un impact asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; 

Or. cs 

 

Amendamentul   57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de 

a avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 
recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; recunoaște efectele 

întreprinderilor colaborative asupra 

mediului urban; 

Or. en 
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Amendamentul   58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de 

a avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă poate avea un impact 

semnificativ asupra modelelor de afaceri 

tradiționale, cu o lungă istorie în spate; 

înțelege provocările de a avea standarde 

juridice diferite pentru actori economici 

similari; se arată preocupat de asigurarea 

echilibrului între protecția consumatorilor 

și responsabilizarea consumatorilor, 

drepturile lucrătorilor și oportunitățile 

pentru aceștia și potențialul de 

conformitate cu obligațiile fiscale și 

transparența fiscală; recunoaște că 

economia colaborativă influențează atât 

mediul urban, cât și mediul rural; 

Or. en 

 

Amendamentul   59 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 
consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; subliniază 

importanța asigurării unui nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor și a respectării 

depline a drepturilor lucrătorilor, precum 

și a obligațiilor fiscale; recunoaște efectele 
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colaborative asupra mediului urban; întreprinderilor colaborative asupra 

mediului urban; 

Or. fr 

 

Amendamentul   60 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la 

prezența unor efecte de rețea care ar 

putea sprijini dezvoltarea monopolurilor; 
recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate în multe sectoare 
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avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

strategice, cum ar fi sectorul 

transporturilor, al cazării, al industriei 

restaurantelor, al serviciilor, al 

comerțului cu amănuntul și al finanțelor; 

subliniază riscul de a avea standarde 

juridice diferite pentru actori economici 

similari; se arată preocupat de riscul de a 

reduce protecția consumatorilor, drepturile 

lucrătorilor și conformitatea cu obligațiile 

fiscale; recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

Or. en 

 

Amendamentul   62 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri reglementate 

tradiționale, cu o lungă istorie în spate; 

subliniază riscul de a avea standarde 

juridice diferite pentru activități și actori 

economici similari; se arată preocupat de 

riscul de a reduce protecția consumatorilor, 

drepturile lucrătorilor și conformitatea cu 

obligațiile fiscale; recunoaște efectele 

întreprinderilor colaborative asupra 

mediului urban și asupra politicii privind 

locuințele; 

Or. en 

 

Amendamentul   63 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor, în 

special protecția socială a acestora, 

precum și conformitatea cu obligațiile 

fiscale; recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

Or. fr 

 

Amendamentul   64 

Maria Grapini 

 

Propunerea de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă ar putea avea un impact 

profund asupra modelelor de afaceri 

tradiționale, cu o lungă istorie în spate; 

subliniază riscul de a avea standarde 

juridice diferite pentru actori economici 

similari; se arată preocupat de riscul de a 

reduce protecția consumatorilor, drepturile 

lucrătorilor și conformitatea cu obligațiile 

fiscale; recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

Or. ro 

 

Amendamentul   65 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact profund asupra 

modelelor de afaceri tradiționale, cu o 

lungă istorie în spate; subliniază riscul de a 

avea standarde juridice diferite pentru 

actori economici similari; se arată 

preocupat de riscul de a reduce protecția 

consumatorilor, drepturile lucrătorilor și 

conformitatea cu obligațiile fiscale; 

recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

4. recunoaște, totodată, că economia 

colaborativă are un impact și o influență 

profunde asupra modelelor de afaceri 

tradiționale, cu o lungă istorie în spate; 

subliniază riscul de a avea standarde 

juridice diferite pentru actori economici 

similari; se arată preocupat de riscul de a 

reduce protecția consumatorilor, drepturile 

lucrătorilor și conformitatea cu obligațiile 

fiscale; recunoaște efectele întreprinderilor 

colaborative asupra mediului urban; 

Or. en 

 

Amendamentul   66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. observă o creștere a numărului 

evaluărilor inter pares și forumurilor ca 

parte a economiei extinse și colaborative; 

salută acest lucru și este de acord cu 

Comisia că acestea ar putea servi ca 

mijloace de abordare a schimburilor de 

informații asimetrice; subliniază faptul că 

astfel de evaluări și forumuri reprezintă 

mijloace eficiente de asigurare a unui 

schimb mai bun de informații, a unor 

servicii mai bune pentru consumatori și a 

soluționării plângerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   67 

Adam Szejnfeld 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   68 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

5. scoate în evidență fragmentarea 

actuală a pieței unice din cauza 

abordărilor divergente luate la nivel local 

și național, a lipsei de coordonare între 

statele membre și a lipsei asigurării 

respectării legii de către Comisia 

Europeană; este profund îngrijorat de 

impactul negativ al insecurității juridice și 

al complexității normelor asupra 

întreprinderilor nou-înființate și 

organizațiilor sociale europene implicate 

în economia colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 
reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

5. scoate în evidență confuzia 

întreprinderilor și a autorităților de 

reglementare privind modul de aplicare al 
reglementărilor și directivelor existente, 

fapt ce a determinat o mai mare 

fragmentare a pieței unice de către 

autoritățile regionale și naționale; este 

conștient de faptul că dacă nu este bine 

gestionată, această confuzie poate genera 

insecuritate juridică în legătură cu normele 

și constrângerile aplicabile în exercitarea 

drepturilor individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul   71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

5. consideră că reglementarea 

trebuie să fie adecvată scopului pentru 

era digitală; consideră că măsurile pentru 

soluționarea problemelor legate de zonele 

de reglementare neclare, gri, și 

fragmentarea pieței unice trebuie să fie 

viabile în timp și ar trebui să sprijine, nu 

să împiedice inovarea digitală; este 

conștient de faptul că dacă nu sunt bine 

gestionate, aceste schimbări pot genera 

insecuritate juridică în legătură cu normele 

și constrângerile aplicabile în exercitarea 

drepturilor individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul   72 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, și 

fragmentarea pieței unice; este conștient de 

faptul că dacă nu sunt bine gestionate, 

aceste schimbări pot genera insecuritate 

juridică în legătură cu normele și 

constrângerile aplicabile în exercitarea 

drepturilor individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul   73 
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Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, și 

fragmentarea pieței unice; este conștient de 

faptul că dacă nu sunt bine gestionate, 

aceste schimbări pot genera insecuritate 

juridică în legătură cu normele și 

constrângerile aplicabile în exercitarea 

drepturilor individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul   74 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale; 

5. scoate în evidență riscul de a mări 

zonele de reglementare neclare, gri, având 

drept consecință nerespectarea 

reglementărilor existente și fragmentarea 

pieței unice; este conștient de faptul că 

dacă nu sunt bine gestionate, aceste 

schimbări pot genera insecuritate juridică 

în legătură cu normele și constrângerile 

aplicabile în exercitarea drepturilor 

individuale și în ceea ce privește protecția 

consumatorilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   75 
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Pina Picierno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că este necesar să se 

evite riscul ca anumiți actori să își asume 

o poziție de monopol, împiedicând 

intrarea pe piață a întreprinderilor de 

dimensiuni mai mici și limitând, în 

consecință, opțiunile aflate la dispoziția 

consumatorilor; 

Or. it 

 

Amendamentul   76 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   77 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o condiție prealabilă 

esențială pentru funcționarea cu succes a 

economiei colaborative în UE este 

existența unui sistem juridic clar; 
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Or. cs 

 

Amendamentul   78 

Maria Grapini 

 

Propunerea de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă sustenabilă și eficientă este 

edificarea unui sistem juridic dinamic și 

clar; 

Or. ro 

 

Amendamentul   79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic armonizat, dinamic și 

clar; 

Or. en 

 

Amendamentul   80 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

subliniază faptul că solidaritatea, 

egalitatea, comunitatea și încrederea sunt 

fundamentele acestei economii și că 

normele de colaborare, inclusiv cele 

privind siguranța, calitatea serviciilor și 

protecția datelor, sunt esențiale pentru o 

economie colaborativă echitabilă și 

sigură; 

Or. en 

 

Amendamentul   81 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; sprijină 

eforturile de a menține proporționalitatea 

în ceea ce privește reglementarea, optând 

pentru principii și definiții generale clare, 

evitând o abordare excesiv de normativă 

pentru un sector nou, aflat în schimbare; 

Or. en 

 

Amendamentul   82 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 6. consideră că o premisă de o 
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importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

importanță crucială pentru dezvoltarea 

unei economii colaborative înfloritoare în 

Uniunea Europeană este edificarea unui 

sistem juridic dinamic și clar, care să 

mențină în același timp condiții echitabile 

de concurență și un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   83 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar, care să 

creeze condiții de concurență uniforme; 

Or. de 

 

Amendamentul   84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

6. consideră că o premisă de o 

importanță crucială pentru o economie 

colaborativă înfloritoare este edificarea 

unui sistem juridic dinamic și clar; 

constată că există deja multe exemple în 

care, pentru atingerea acestor obiective, 

se folosește autoreglementarea sau 

coreglementarea; 

Or. en 
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Amendamentul   85 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca 

pe un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   86 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunere de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca 

pe un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   87 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumină necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de dezvoltare societală; 

Or. cs 

 

Amendamentul   88 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

permită apariția unui nou tip de relație 

între actorii săi; 

Or. fr 

 

Amendamentul   89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

o colecție de noi modele de afaceri care să 

ofere bunuri și servicii, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 
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relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

Or. en 

 

Amendamentul   90 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și modele 

economice tradiționale, capabilă să 

întrepătrundă relațiile economice cu cele 

sociale și să creeze noi forme de 

comunitate și noi modele de afaceri; 

Or. en 

 

Amendamentul   91 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de interconectare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

Or. ro 
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Amendamentul   92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumină necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; cu toate 

acestea, subliniază necesitatea unei 

distincții între diferitele tipuri de sisteme 

de colaborare, care pot oferi servicii ce 

implică donații, schimburi, rambursarea 

cheltuielilor efectuate și piața; variind de 

la schimbul real la activitățile lucrative și 

incluzând colaborarea ocazională și 

serviciile furnizate de către operatorii 

profesioniști; 

Or. it 

 

Amendamentul   93 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; consideră 

ca economia colaborativă poate fi un 

stimulent pentru dezvoltarea capitalului 



 

PE599.597v01-00 46/182 AM\1116419RO.docx 

RO 

social și pentru creșterea economică; 

Or. en 

 

Amendamentul   94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. pune în lumina necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; 

7. pune în lumină necesitatea de a 

vedea economia colaborativă nu doar ca pe 

un model de afaceri, ci și ca pe o nouă 

formă de integrare între societate și 

economie, capabilă să întrepătrundă 

relațiile economice cu cele sociale și să 

creeze noi forme de comunitate; ia act de 

faptul că serviciile oferite în cadrul 

economiei colaborative se bazează pe 

raporturi foarte diferite, cum ar fi oferirea 

cu titlu gratuit, schimbul real, 

rambursarea costurilor suportate și 

activitățile cu scop lucrativ; 

Or. it 

 

Amendamentul   95 

Antonio López-Istúriz White 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. este necesar să se stabilească o 

delimitare clară între simpla intermediere 

realizată cu ajutorul platformelor 

tehnologice și furnizarea unui serviciu 

diferit al societății informaționale; în 

acest scop, se solicită utilizarea criteriilor 

de interpretare conținute în Comunicarea 

Comisiei Europene din 2 iunie 2016 
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intitulată „O agendă europeană pentru 

economia  colaborativă”. 

Or. es 

 

Amendamentul   96 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. atrage atenția asupra faptului că 

în Europa economia colaborativă are o 

serie de trăsături specifice, fiind în 

general mai bine reprezentată la nivel 

local, reflectând structura economiei 

europene, care constă mai mult din IMM-

uri; 

8. constată că, până în prezent, în 

Europa economia colaborativă constă mai 

mult în IMM-uri; 

Or. en 

 

Amendamentul   97 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local, reflectând 

structura economiei europene, care 

constă mai mult din IMM-uri; 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa anumiți actori din economia 

colaborativă prezintă o serie de trăsături 

specifice; 

Or. fr 

 

Amendamentul   98 
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Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local, reflectând 

structura economiei europene, care 

constă mai mult din IMM-uri; 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local și reflectă 

faptul că IMM-urile joacă un rol 

important în economia europeană; 

Or. cs 

 

Amendamentul   99 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local, reflectând 

structura economiei europene, care constă 

mai mult din IMM-uri; 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local, reflectând 

structura economiei europene, care constă 

mai mult în IMM-uri; menționează că 

aceste caracteristici oferă noi oportunități 

pentru economia colaborativă în Europa, 

dar, în același timp, creează o serie de 

provocări pentru platformele colaborative 

pentru a fi extrem de competitive pe piața 

globală; 

Or. en 

 

Amendamentul   100 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local, reflectând 

structura economiei europene, care constă 

mai mult din IMM-uri; 

8. atrage atenția asupra faptului că în 

Europa economia colaborativă are o serie 

de trăsături specifice, fiind în general mai 

bine reprezentată la nivel local, reflectând 

structura economiei europene, care constă 

mai mult în IMM-uri și 

microîntreprinderi; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. subliniază importanța abordării 

provocărilor care apar atunci când clienții 

europeni folosesc platforme online cu 

sediul în afara UE, în contexte culturale 

și de reglementare din afara Europei, în 

special în ceea ce privește protecția 

datelor, răspunderea platformelor, 

impozitarea și legislația muncii; 

Or. en 

 

Amendamentul   102 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. constată că întreprinzătorii europeni 9. constată că întreprinzătorii și 
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manifestă o tendință puternică de a crea 

platforme colaborative pentru obiective 

sociale și atestă creșterea interesului față 

de modelele de guvernanță cooperatiste; 

consumatorii europeni manifestă o 

predilecție tot mai mare pentru economia 

colaborativă, bazată pe cooperare; 

Or. cs 

 

Amendamentul   103 

Anna Hedh 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. constată că întreprinzătorii europeni 

manifestă o tendință puternică de a crea 

platforme colaborative pentru obiective 

sociale și atestă creșterea interesului față de 

modelele de guvernanță cooperatiste; 

9. constată că întreprinzătorii europeni 

manifestă o tendință puternică de a crea 

platforme colaborative pentru obiective 

sociale și atestă creșterea interesului față de 

modelele de guvernanță cooperatiste; 

consideră în același timp că este necesar 

să se diferențieze întreprinderile 

colaborative cu interese sociale durabile și 

motivate de obținerea unui profit; 

Or. en 

 

Amendamentul   104 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se evite orice intervenție a statului de 

natură să afecteze libertatea contractuală 

între furnizorii și utilizatorii de servicii 

din motive ideologice, dacă ordinea 

publică nu este pusă în pericol prin relația 

contractuală. 

Or. de 
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Amendamentul   105 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele dezavantajate; 

Or. fr 

 

Amendamentul   106 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele dezavantajate; 

Or. fr 

 

Amendamentul   107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru femei și persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

Or. en 

 

Amendamentul   108 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru femei și persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

Or. en 

 

Amendamentul   109 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate și pentru persoanele cu 

dizabilități; 
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Or. ro 

 

Amendamentul   110 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină orice formă de discriminare, 

astfel încât să se asigure accesul efectiv și 

egal la servicii colaborative, mai ales 

pentru persoanele și comunitățile 

dezavantajate; 

10. subliniază cât este de important să 

se prevină formele de discriminare, astfel 

încât să se asigure accesul efectiv și egal la 

servicii colaborative, mai ales pentru 

persoanele și comunitățile dezavantajate; 

Or. cs 

 

Amendamentul   111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. consideră că aceste servicii oferite 

în cadrul economiei colaborative care fac 

obiectul unei informări publice și sunt 

oferite pentru obținerea unui profit intră 

sub incidența Directivei 2004/113/CE a 

Consiliului de aplicare a principiului 

egalității de tratament între bărbați și 

femei privind accesul la bunuri și servicii 

și furnizarea de bunuri și servicii și ar 

trebui, prin urmare, să fie în concordanță 

cu principiul egalității de tratament între 

bărbați și femei; 

Or. en 
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Amendamentul   112 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. consideră că aceste servicii oferite 

în cadrul economiei colaborative care fac 

obiectul unei informări publice și sunt 

oferite pentru obținerea unui profit intră 

sub incidența Directivei 2004/113/CE a 

Consiliului de aplicare a principiului 

egalității de tratament între bărbați și 

femei privind accesul la bunuri și servicii 

și furnizarea de bunuri și servicii și ar 

trebui, prin urmare, să fie în concordanță 

cu principiul egalității de tratament între 

bărbați și femei; 

Or. en 

 

Amendamentul   113 

Anna Hedh 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. subliniază importanța de a nu 

exclude noile forme de afaceri de la 

normele și legislația privind protecția 

lucrătorilor și a consumatorilor din cauza 

formelor lor inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   114 

Renato Soru 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. subliniază faptul că platformele 

generează o valoare mai mult decât 

proporțională având în vedere 

dimensiunea rețelei lor; recunoaște că 

există riscul generării de monopoluri și 

sprijină toate eforturile pentru 

promovarea interoperabilității între 

platforme; 

Or. en 

 

Amendamentul   115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10b. consideră că, în funcție de natura 

juridică a relației dintre prestatorii de 

servicii individuali și furnizorul de 

platformă, în cazul în care relația se 

prezintă sub forma unui raport de muncă 

sau sub forma unei activități 

independente, ar trebui aplicate 

Directivele 2006/54/UE sau 2010/41/UE 

în mod alternativ; 

Or. en 

 

Amendamentul   116 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10b. consideră că, în funcție de natura 

juridică a relației dintre prestatorii de 

servicii individuali și furnizorul de 

platformă, în cazul în care relația se 

prezintă sub forma unui raport de muncă 

sau sub forma unei activități 

independente, ar trebui aplicate 

Directivele 2006/54/UE sau 2010/41/UE 

în mod alternativ; 

Or. en 

 

Amendamentul   117 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc 

să dezvolte spiritul comunitar și 

cooperarea, precum și o abordare a 

economiei colaborative orientată către 

marea populație, pentru a încuraja 

scalabilitatea economiei sociale și accesul 

neîngrădit la cunoaștere; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   118 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc 

să dezvolte spiritul comunitar și 

cooperarea, precum și o abordare a 

economiei colaborative orientată către 

marea populație, pentru a încuraja 

scalabilitatea economiei sociale și accesul 

neîngrădit la cunoaștere; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   119 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc 

să dezvolte spiritul comunitar și 

cooperarea, precum și o abordare a 

economiei colaborative orientată către 

marea populație, pentru a încuraja 

scalabilitatea economiei sociale și accesul 

neîngrădit la cunoaștere; 

11. consideră că economia 

colaborativă, care urmărește cooperarea, 

va sprijini creșterea nivelului de 
cunoaștere și de competențe în societate; 

Or. cs 

 

Amendamentul   120 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc să 

dezvolte spiritul comunitar și cooperarea, 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

economia colaborativă în ansamblul său, 

acordând prioritate sectoarelor al căror 

acces la finanțare este mai dificil, cum ar 
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precum și o abordare a economiei 

colaborative orientată către marea 

populație, pentru a încuraja scalabilitatea 

economiei sociale și accesul neîngrădit la 

cunoaștere; 

fi sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc să 

dezvolte spiritul comunitar și cooperarea, 

precum și o abordare a economiei 

colaborative orientată către marea 

populație, pentru a încuraja scalabilitatea 

economiei sociale și accesul neîngrădit la 

cunoaștere; 

Or. en 

 

Amendamentul   121 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc să 

dezvolte spiritul comunitar și cooperarea, 

precum și o abordare a economiei 

colaborative orientată către marea 

populație, pentru a încuraja scalabilitatea 

economiei sociale și accesul neîngrădit la 

cunoaștere; 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze 

sistemele non-profit, guvernate de 

utilizatori și colaborative care urmăresc să 

dezvolte spiritul comunitar, solidaritatea și 

cooperarea, precum și o abordare a 

economiei colaborative orientată către 

nevoile marii populații, pentru a încuraja 

scalabilitatea economiei sociale și accesul 

neîngrădit la cunoaștere; 

Or. fr 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. subliniază importanța rețelelor 

fixe și fără fir ultrarapide ca o condiție 

prealabilă pentru dezvoltarea întregului 
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potențial al economiei colaborative și 

valorificarea avantajelor oferite de 

modelul colaborativ; reamintește, prin 

urmare, necesitatea de a asigura un acces 

adecvat la rețea pentru toți cetățenii din 

UE, în special în acele zone în care încă 

nu este disponibilă o conectivitate 

suficientă; 

Or. en 

 

Amendamentul   123 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia 

colaborativă aflată într-o fază incipientă a 

existenței sale rămâne nereglementată, 

încep să apară diferențe semnificative 

între statele membre atât din cauza 

reglementărilor naționale, regionale și 

locale, cât și a jurisprudenței, atrăgând 

după sine riscul fragmentării pieței unice; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   124 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței sale 

rămâne nereglementată, încep să apară 

diferențe semnificative între statele 

12. este preocupat de faptul că o mare 

parte din economia colaborativă aflată într-

o fază incipientă a existenței sale rămâne 

nereglementată; 
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membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

fragmentării pieței unice; 

Or. fr 

 

Amendamentul   125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței 

sale rămâne nereglementată, încep să 

apară diferențe semnificative între statele 

membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

fragmentării pieței unice; 

12. este preocupat de faptul că nu este 

întotdeauna pe deplin clar care 

reglementări ale UE se aplică tuturor 

sectoarelor din economia colaborativă și 

acest fapt a dus la diferențe semnificative 

între statele membre atât din cauza 

reglementărilor naționale, regionale și 

locale, cât și a jurisprudenței, acestea 

accentuând și mai mult fragmentarea 
pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul   126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței 

sale rămâne nereglementată, încep să 

apară diferențe semnificative între statele 

membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

12. constată că multe sectoare din 

economia colaborativă intră sub incidența 

reglementărilor naționale și locale; 

recunoaște, cu toate acestea, că încep să 

apară unele diferențe semnificative între 

statele membre atât din cauza 

reglementărilor naționale, regionale și 

locale, cât și a jurisprudenței, atrăgând 
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fragmentării pieței unice; după sine riscul fragmentării pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul   127 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia 

colaborativă aflată într-o fază incipientă a 

existenței sale rămâne nereglementată, 
încep să apară diferențe semnificative între 

statele membre atât din cauza 

reglementărilor naționale, regionale și 

locale, cât și a jurisprudenței, atrăgând 

după sine riscul fragmentării pieței unice; 

12. este preocupat de faptul că încep să 

apară diferențe semnificative între statele 

membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

fragmentării pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul   128 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței sale 

rămâne nereglementată, încep să apară 

diferențe semnificative între statele 

membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

fragmentării pieței unice; 

12. este preocupat de riscul 

fragmentării pieței unice și constată că, 

deși o mare parte din economia 

colaborativă aflată într-o fază incipientă a 

existenței sale rămâne nereglementată, 

încep să apară diferențe semnificative între 

statele membre atât din cauza 

reglementărilor naționale, regionale și 

locale, cât și a jurisprudenței; 

Or. fr 
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Amendamentul   129 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței sale 

rămâne nereglementată, încep să apară 

diferențe semnificative între statele 

membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

fragmentării pieței unice; 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței sale 

se încadrează în zonele de reglementare 

neclare, gri, încep să apară diferențe 

semnificative între statele membre atât din 

cauza reglementărilor naționale, regionale 

și locale, cât și a jurisprudenței, atrăgând 

după sine riscul fragmentării pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul   130 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței sale 

rămâne nereglementată, încep să apară 

diferențe semnificative între statele 

membre atât din cauza reglementărilor 

naționale, regionale și locale, cât și a 

jurisprudenței, atrăgând după sine riscul 

fragmentării pieței unice; 

12. este preocupat de faptul că, în timp 

ce o mare parte din economia colaborativă 

aflată într-o fază incipientă a existenței sale 

se încadrează în zona de reglementare 

neclară, gri, încep să apară diferențe 

semnificative între statele membre atât din 

cauza reglementărilor naționale, regionale 

și locale, cât și a jurisprudenței, atrăgând 

după sine riscul fragmentării pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul   131 
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Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. recunoaște în același timp că, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

particularitățile locale pot necesita 

abordări diferite în procesul de 

reglementare a activităților economiei 

colaborative; 

Or. en 

 

Amendamentul   132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. subliniază complexitatea 

sectorului transporturilor în interiorul și 

în afara economiei colaborative; ia act de 

faptul că acest sector este supus unei 

puternice reglementări, în special în ceea 

ce privește accesul la profesie, activitățile 

în cauză și dezvoltarea, utilizarea și 

comercializarea serviciilor de transport 

(drepturi exclusive, plafonarea numărului 

de licențe), precum și subvenționarea; 

regretă faptul că aceste reglementări sunt 

uneori folosite, printre altele, ca pretext 

pentru a ridica bariere artificiale, în 

special împotriva noilor modele de 

afaceri; 

Or. en 

 

Amendamentul   133 

Adam Szejnfeld 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu 

aplicabilitatea legislației existente a UE la 

diferite modele de economie colaborativă; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   134 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu 

aplicabilitatea legislației existente a UE la 

diferite modele de economie colaborativă; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   135 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 
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legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; mai mult, 

subliniază normele aplicabile aflate deja 

în vigoare, cum ar fi Directiva privind 

serviciile (Directive 2006/123/CE), și 

necesitatea ca statele membre să 

intensifice aplicarea legii; încurajează în 

mod special Comisia să recurgă la toate 

mijloacele de care dispune pentru a 

asigura punerea corectă și deplină în 

aplicare a normelor în vigoare și să 

inițieze proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori 

sunt identificate cazuri de punere 

incorectă sau insuficientă în aplicare a 

legislației; 

Or. en 

 

Amendamentul   136 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; subliniază 

normele aplicabile aflate deja în vigoare, 

cum ar fi Directiva privind serviciile, și 

necesitatea ca statele membre să 

intensifice aplicarea legii; încurajează 

Comisia să recurgă la toate mijloacele de 

care dispune pentru a asigura punerea 

corectă și deplină în aplicare a normelor 

în vigoare și să inițieze proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor ori 

de câte ori sunt identificate cazuri de 

punere incorectă sau insuficientă în 

aplicare a legislației; 
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Or. en 

 

Amendamentul   137 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; solicită un 

cadru mai clar de punere în aplicare a 

acquis-ului în domeniul protecției 

consumatorilor și a Directivei privind 

serviciile; încurajează Comisia și statele 

membre să asigure deplina punere în 

aplicare a normelor în vigoare, prin 

utilizarea unor proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori 

sunt identificate cazuri de punere 

incorectă sau insuficientă în aplicare a 

legislației; 

Or. en 

 

Amendamentul   138 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; subliniază, în 
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de economie colaborativă; special, problema protecției datelor și 

invită toți actorii să respecte și să pună în 

aplicare Regulamentul general privind 

protecția datelor în economia 

colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; 

13. încurajează Comisia să stăvilească 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; 

Or. it 

 

Amendamentul   140 

Maria Grapini 

 

Propunerea de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă; 

13. salută intenția Comisiei de a stăvili 

fragmentarea actuală, dar regretă că 

Comunicarea sa nu a adus suficient de 

multă claritate în legătură cu aplicabilitatea 

legislației existente a UE la diferite modele 

de economie colaborativă și propune 

îmbunătățirea comunicării în piața 

internă; 

Or. ro 
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Amendamentul   141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază Directiva privind 

serviciile în vigoare și incapacitatea 

multor state membre de a o pune pe 

deplin în aplicare; invită Comisia să 

lanseze în continuare acțiuni în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva statelor membre care, în pofida 

faptului că au transpus directiva, nu s-au 

asigurat că aceasta este respectată de 

către autoritățile locale și regionale; 

solicită Comisiei să accelereze ritmul cu 

care sunt tratate cazurile de încălcare a 

legislației europene și cazurile de 

concurență pentru a permite soluționarea 

rapidă, atât pentru întreprinderi, cât și 

pentru persoanele fizice; 

Or. en 

 

Amendamentul   142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază necesitatea ca statele 

membre să intensifice punerea în aplicare 

a legislației în vigoare, mai ales a 

Directivei privind serviciile; solicită 

Comisiei să recurgă la toate instrumentele 

disponibile pentru a asigura punerea 

corectă și deplină în aplicare a normelor 

privind piața unică; solicită Comisiei să 

accelereze procedurile de constatare a 
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neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori 

sunt identificate cazuri de punere 

incorectă sau insuficientă în aplicare a 

legislației; 

Or. en 

 

Amendamentul   143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. consideră că nu există criterii 

universale pentru clasificarea serviciilor 

furnizate prin intermediul platformelor 

colaborative și că ar trebui să se acționeze 

pe baza unei analize care să țină seama de 

particularitățile sectorului și ale 

teritoriului în care sunt prestate serviciile 

respective; cu toate acestea, subliniază că 

este important să se facă distincția între 

serviciile profesionale și serviciile 

ocazionale. În general, această distincție 

ar trebui să ia în considerare o serie de 

factori, precum frecvența cu care este 

prestat serviciul, motivul pentru prestarea 

serviciului, precum și nivelul veniturilor 

generate de către prestatorul de servicii. 

De exemplu, un serviciu furnizat în mod 

frecvent în schimbul unei remunerații, iar 

nu ca o compensare a costurilor 

suportate, și care are potențialul de a 

genera venituri care ar putea depăși 

pragurile stabilite de autoritățile naționale 

sau locale, poate fi considerat a constitui 

activitate profesională. În plus, în cazul în 

care o platformă online deține controlul 

asupra prestării de servicii puse la 

dispoziția furnizorilor pe platformă și 

stabilește termenii și condițiile care dau 

naștere unei obligații de a presta aceste 

servicii, de exemplu, alege când și cât de 

des prestatorul de servicii trebuie să 
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presteze serviciile puse la dispoziție pe 

platformă, activitatea respectivă trebuie 

considerată ca fiind activitate 

profesională; 

Or. it 

 

Amendamentul   144 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. recunoaște, în același timp, faptul 

că Uniunea Europeană nu poate accepta 

flexibilitatea fără securitate atunci când o 

persoană fizică suportă riscul de piață, iar 

condițiile și standardele privind ocuparea 

forței de muncă sunt subminate; 

Or. en 

 

Amendamentul   145 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative 

trebuie să fie necesare, justificate și 

proporționale și că această evaluare 

trebuie să facă diferența între furnizarea 

de servicii profesională și privată, 

supunându-i pe furnizorii de servicii 

ocazionali unor cerințe juridice mai 

ușoare; 

eliminat 

Or. pl 
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Amendamentul   146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 
furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că, în conformitate cu 

Tratatul UE și cu legislația secundară 

aplicabilă, orice cerință aferentă accesului 

la piață al platformelor și al furnizorilor de 

servicii colaborative trebuie să fie 

necesară, justificată și proporțională 

pentru a îndeplini obiectivele de interes 

public legitim, astfel cum prevede 

Directiva privind serviciile; reamintește că 

Directiva privind serviciile include 

obligația ca autoritățile statelor membre 

să revizuiască legislația în vigoare și să 

elimine astfel de restricții de pe piață; 

consideră că furnizorii de servicii 

ocazionali ar trebui să fie supuși unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   147 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare ar putea ca numai în 

anumite circumstanțe să ia în considerare 

caracterul profesional sau privat al 

furnizării de servicii, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 
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cerințe juridice mai ușoare; recunoaște 

necesitatea ca, atât operatorii tradiționali, 

cât și operatorii și serviciile noi legate de 

platformele digitale să se dezvolte într-un 

mediu propice afacerilor și competitiv, 

care asigură transparența în ceea ce 

privește modificările legislative; 

Or. en 

 

Amendamentul   148 

Antonio López-Istúriz White 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice adecvate naturii lor, fără a 

se aduce atingere menținerii standardelor 

de calitate; 

Or. es 

 

Amendamentul   149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 
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și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unei 

cerințe juridice mai ușoare sau 

nesupunându-i niciunei cerințe juridice; 

Or. en 

 

Amendamentul   150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, ținând totodată 

cont de diferența dintre serviciile 

profesionale și cele ocazionale, acestea 

din urmă făcând obiectul unor cerințe 

juridice mai ușoare, în funcție de 

circumstanțe; 

Or. it 

 

Amendamentul   151 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

14. subliniază că orice cerință 

aferentă accesului la piață al platformelor 

și al furnizorilor de servicii colaborative 
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să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

trebuie să fie necesară, justificată și 

proporțională și că această evaluare 

trebuie să facă diferența între furnizarea de 

servicii profesională și privată, supunându-

i pe furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   152 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă, 

printre altele, diferența între furnizarea de 

servicii profesională și privată, supunându-

i pe furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare și luând în 

considerare diferențele sectoriale; 

subliniază, cu toate acestea, că este nevoie 

ca operatorii tradiționali și operatorii și 

serviciile noi legate de platformele digitale 

și de economia colaborativă să se poată 

dezvolta într-un mediu propice afacerilor, 

care include o mai mare transparență în 

ceea ce privește modificările legislative, și 

să poată coexista într-un spirit de 

concurență sănătoasă, contrar excepțiilor 

abuzive de la legislația UE care urmăresc 

blocarea operatorilor nou-intrați pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul   153 

Jiří Maštálka 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; cu toate 

acestea, consideră că standardele ridicate 

în domeniul protecției consumatorilor 

trebuie să rămână o prioritate; 

Or. en 

 

Amendamentul   154 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă 

diferența între furnizarea de servicii 

profesională și privată, supunându-i pe 

furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

14. este de acord că cerințele aferente 

accesului la piață al platformelor și al 

furnizorilor de servicii colaborative trebuie 

să fie necesare, justificate și proporționale 

și că această evaluare trebuie să facă, 

printre altele, diferența între furnizarea de 

servicii profesională și privată, supunându-

i pe furnizorii de servicii ocazionali unor 

cerințe juridice mai ușoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. salută propunerile și orientările 

din pachetul privind serviciile cu privire 

la profesiile reglementate; solicită o 

revizuire și o armonizare suplimentare a 

normelor privind accesul la profesiile și 

activitățile reglementate în Europa, astfel 

încât să le permită noilor operatori și 

servicii legate de platformele digitale și de 

economia colaborativă să se dezvolta într-

un mediu propice afacerilor, care include 

o mai mare transparență în ceea ce 

privește modificările legislative, precum și 

să coexiste cu operatorii tradiționali într-

un mediu de concurență sănătoasă; 

Or. en 

 

Amendamentul   156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. este de acord cu comunicarea în 

ceea ce privește faptul că statele membre 

ar trebui să țină seama de caracteristicile 

specifice ale modelelor de afaceri din 

cadrul economiei colaborative atunci 

când evaluează dacă cerințele aferente 

accesului la piață și alte cerințe 

îndeplinesc condițiile prevăzute de 

Directiva privind serviciile; este de acord 

cu poziția Consiliului exprimată în 

documentul său de dezbatere privind 

economia colaborativă conform căreia nu 

tot ceea ce în trecut a fost considerat ca 

fiind justificat și proporțional într-un 

sector economic este, de asemenea, în 

mod automat justificat și proporțional în 
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economia colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   157 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. îndeamnă Comisia să ofere 

statelor membre mai multe îndrumări în 

legătură cu stabilirea unor criterii clare 

pentru a face deosebirea între furnizori 

ocazionali și profesionali, crucială pentru 

dezvoltarea în condiții oneste a economiei 

colaborative; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   158 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. îndeamnă Comisia să ofere 

statelor membre mai multe îndrumări în 

legătură cu stabilirea unor criterii clare 

pentru a face deosebirea între furnizori 

ocazionali și profesionali, crucială pentru 

dezvoltarea în condiții oneste a economiei 

colaborative; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   159 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. îndeamnă Comisia să ofere statelor 

membre mai multe îndrumări în legătură 

cu stabilirea unor criterii clare pentru a 

face deosebirea între furnizori ocazionali și 

profesionali, crucială pentru dezvoltarea în 

condiții oneste a economiei colaborative; 

15. îndeamnă Comisia și statele 

membre să colaboreze pentru a conveni 

asupra unor orientări pentru a face 

deosebirea între furnizori ocazionali și 

profesionali, crucială pentru dezvoltarea în 

condiții oneste a economiei colaborative; 

solicită Comisiei Europene să realizeze un 

studiu privind pragurile existente în 

economia colaborativă din statele 

membre, cu scopul de a înțelege mai bine 

practicile existente și pentru a putea 

analiza cea mai bună cale de urmat, 

ținând seama de realitățile economice 

diferite și de puterea de cumpărare din 

statele membre; recunoaște că s-ar putea 

ca o soluție universală să nu fie adecvată; 

constată că astfel de orientări ar trebui să 

ia în considerare faptul că este posibil să 

existe mai multe definiții cu privire la 

ceea ce înseamnă un profesionist, în 

funcție de domeniul de drept avut în 

vedere; subliniază că un criteriu 

important pentru a face deosebirea între 

un furnizor ocazional și un furnizor 

profesional constă în a stabili dacă 

utilizatorul obține un profit sau doar 

partajează costuri; 

Or. en 

 

Amendamentul   160 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. îndeamnă Comisia să ofere statelor 

membre mai multe îndrumări în legătură 

15. invită Comisia să ofere statelor 

membre mai multe recomandări în 
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cu stabilirea unor criterii clare pentru a face 

deosebirea între furnizori ocazionali și 

profesionali, crucială pentru dezvoltarea în 

condiții oneste a economiei colaborative; 

legătură cu stabilirea unor criterii clare 

pentru a face deosebirea între furnizori 

ocazionali și profesionali, crucială pentru 

dezvoltarea în condiții oneste a economiei 

colaborative; 

Or. cs 

 

Amendamentul   161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. îndeamnă Comisia să ofere statelor 

membre mai multe îndrumări în legătură cu 

stabilirea unor criterii clare pentru a face 

deosebirea între furnizori ocazionali și 

profesionali, crucială pentru dezvoltarea în 

condiții oneste a economiei colaborative; 

15. ia act de tendința din numeroase 

state membre de a stabili praguri pentru a 

se face distincția între serviciile 

profesionale și serviciile ocazionale și 

speră că aceste praguri nu sunt rigide, ci 

iau în considerare caracteristicile 

sectoarelor în care urmează să fie prestat 

serviciul, precum și situația economică și 

socială a zonei. În plus, îndeamnă Comisia 

să ofere statelor membre mai multe 

îndrumări în legătură cu stabilirea unor 

criterii clare pentru a face deosebirea între 

furnizori ocazionali și profesionali, crucială 

pentru dezvoltarea în condiții oneste a 

economiei colaborative; 

Or. it 

 

Amendamentul   162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază necesitatea de a furniza 

definiții clare, cu scopul de a oferi 
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securitate juridică platformelor și 

utilizatorilor lor și de a asigura 

dezvoltarea economiei colaborative în 

UE; constată că, în sectorul mobilității, 

este important să se facă în mod clar 

deosebirea între (i) sistemul de utilizare în 

comun a automobilelor (carpooling) și 

partajarea costurilor în contextul unei 

călătorii pe care șoferul a planificat-o în 

scop propriu, pe de o parte, și (ii) 

serviciile de transport de călători 

reglementate, pe de altă parte; 

Or. en 

 

Amendamentul   163 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază că orice prag bazat pe 

niveluri de venit trebuie să ia în 

considerare diferențele importante în ceea 

ce privește nivelurile de venit și prețurile 

din statele membre și evidențiază că nu 

poate exista o soluție universală care să 

fie valabilă pentru pragul de venit în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   164 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția, totodată, că 

stabilirea de praguri ar putea atrage 

riscul de a crea o disparitate între 

16. solicită revizuirea legislației 

aplicabile furnizorilor profesionali de 

servicii pentru a crea condiții echitabile de 
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microîntreprinderi și întreprinderile mici, 

pe de o parte, și furnizorii ocazionali pe de 

altă parte; de aceea solicită revizuirea 

legislației aplicabile furnizorilor 

profesionali de servicii pentru a crea 

condiții echitabile de concurență între 

categorii comparabile de furnizori de 

servicii și a elimina barierele normative 

inutile; 

concurență între furnizori de servicii și 

pentru a elimina barierele normative 

inutile; 

Or. pl 

 

Amendamentul   165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția, totodată, că 

stabilirea de praguri ar putea atrage riscul 

de a crea o disparitate între 

microîntreprinderi și întreprinderile mici, 

pe de o parte, și furnizorii ocazionali pe de 

altă parte; de aceea solicită revizuirea 

legislației aplicabile furnizorilor 

profesionali de servicii pentru a crea 

condiții echitabile de concurență între 

categorii comparabile de furnizori de 

servicii și a elimina barierele normative 

inutile; 

16. atrage atenția că stabilirea de 

praguri ar putea crea o distincție adecvată 

între furnizorii ocazionali și întreprinderi; 

recunoaște, totodată, că trebuie eliminate 

barierele normative inutile, în special 

pentru microîntreprinderi și 

întreprinderile mici; 

Or. de 

 

Amendamentul   166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția, totodată, că stabilirea 16. consideră că furnizorii ocazionali, 
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de praguri ar putea atrage riscul de a crea o 

disparitate între microîntreprinderi și 

întreprinderile mici, pe de o parte, și 

furnizorii ocazionali pe de altă parte; de 

aceea solicită revizuirea legislației 

aplicabile furnizorilor profesionali de 

servicii pentru a crea condiții echitabile de 

concurență între categorii comparabile de 

furnizori de servicii și a elimina barierele 

normative inutile; 

în cele mai multe cazuri fiind vorba de 

persoane fizice care oferă servicii în mod 

ocazional, nu ar trebui să se încadreze în 

definiția privind furnizorii profesionali de 

servicii, iar pragurile pot fi utile în acest 

sens pentru a-i scuti pe furnizorii 

ocazionali de respectarea cerințelor 

legale; atrage atenția, totodată, că stabilirea 

unui prag ar putea atrage riscul nu numai 

de a crea o disparitate între 

microîntreprinderi și întreprinderile mici, 

pe de o parte, și furnizorii ocazionali, pe de 

altă parte, ci și de a crea o disparitate între 

orașe, regiuni și statele membre atunci 

când la nivel local, regional sau național 

sunt stabilite praguri diferite; de aceea 

solicită simplificarea și modernizarea 

legislației aplicabile furnizorilor 

profesionali de servicii pentru a elimina 

barierele normative inutile și pentru a se 

asigura că cerințele legale sunt 

proporționale, necesare și 

nediscriminatorii; 

Or. en 

 

Amendamentul   167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția, totodată, că stabilirea 

de praguri ar putea atrage riscul de a crea o 

disparitate între microîntreprinderi și 

întreprinderile mici, pe de o parte, și 

furnizorii ocazionali pe de altă parte; de 

aceea solicită revizuirea legislației 

aplicabile furnizorilor profesionali de 

servicii pentru a crea condiții echitabile 

de concurență între categorii comparabile 

de furnizori de servicii și a elimina 

barierele normative inutile; 

16. atrage atenția, totodată, că stabilirea 

de praguri ar putea atrage riscul de a crea o 

disparitate între microîntreprinderi și 

întreprinderile mici, pe de o parte, și 

furnizorii ocazionali, pe de altă parte; de 

aceea solicită o analiză completă pentru a 

stabili impacturile potențiale înainte de a 

examina dacă ar trebui revizuită legislația 

aplicabilă furnizorilor profesionali de 

servicii și pentru a elimina barierele 

normative inutile; avertizează împotriva 

solicitărilor de a lua măsuri legislative 
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care împiedică inovarea; 

Or. en 

 

Amendamentul   168 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția, totodată, că 

stabilirea de praguri ar putea atrage riscul 

de a crea o disparitate între 

microîntreprinderi și întreprinderile mici, 

pe de o parte, și furnizorii ocazionali pe de 

altă parte; de aceea solicită revizuirea 

legislației aplicabile furnizorilor 

profesionali de servicii pentru a crea 

condiții echitabile de concurență între 

categorii comparabile de furnizori de 

servicii și a elimina barierele normative 

inutile; 

16. atrage atenția, totodată, că normele 

aplicabile ar putea crea o disparitate între 

microîntreprinderi și întreprinderile mici, 

pe de o parte, și furnizorii ocazionali pe de 

altă parte; de aceea solicită revizuirea 

legislației aplicabile furnizorilor 

profesionali de servicii pentru a crea 

condiții echitabile de concurență între 

categorii comparabile de furnizori de 

servicii și a elimina barierele normative 

inutile; 

Or. it 

 

Amendamentul   169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. atrage atenția, totodată, că stabilirea 

de praguri ar putea atrage riscul de a crea o 

disparitate între microîntreprinderi și 

întreprinderile mici, pe de o parte, și 

furnizorii ocazionali pe de altă parte; de 

aceea solicită revizuirea legislației 

aplicabile furnizorilor profesionali de 

servicii pentru a crea condiții echitabile de 

concurență între categorii comparabile de 

16. atrage atenția, totodată, că stabilirea 

de praguri ar putea atrage riscul de a crea o 

disparitate între microîntreprinderi și 

întreprinderile mici, pe de o parte, și 

furnizorii ocazionali pe de altă parte; de 

aceea solicită revizuirea legislației 

aplicabile furnizorilor profesionali de 

servicii pentru a crea condiții echitabile de 

concurență între categorii comparabile de 
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furnizori de servicii și a elimina barierele 

normative inutile; 

furnizori de servicii și pentru a utiliza 

această transformare drept o ocazie de a 

elimina barierele normative inutile pentru 

toți operatorii comerciali, atât din 

economia colaborativă, cât și din 

economia tradițională; 

Or. en 

 

Amendamentul   170 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție 

ridicat și eficace, indiferent dacă serviciile 

sunt furnizate de prestatori profesionali 

sau ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de 

drept al consumatorilor și de a preveni 

abuzurile în economia colaborativă; 

17. consideră că abuzurile în economia 

colaborativă ar trebui prevenite; 

Or. pl 

 

Amendamentul   171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 
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importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; subliniază totuși 

că această inițiativă ar trebui să ia în 

considerare comportamentele 

consumatorilor și ale platformelor în 

economia colaborativă, deoarece 

consumatorii sunt mai activi și mai 

capacitați decizional decât pe piețele 

tradiționale, iar platformele din economia 

colaborativă sunt mai reactive și mai agile 

în ceea ce privește satisfacerea nevoilor 

consumatorilor, modelul lor de afaceri 

fiind bazat în mare măsură pe încredere; 

Or. en 

 

Amendamentul   172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protecției consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; recunoaște că 

anumite forme de protecție pot fi oferite 

de platforme, fără a fi nevoie de 

reglementări; 

Or. en 

 

Amendamentul   173 

Jiří Pospíšil 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută obiectivul de a asigura 

aplicabilitatea dispozițiilor de drept al 

consumatorilor și de a preveni abuzurile în 

economia colaborativă; 

Or. cs 

 

Amendamentul   174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; subliniază 

importanța de a căuta soluții care să 

îmbunătățească securitatea 

consumatorilor și să reducă la minimum 

riscurile de violență bazată pe gen în 

cadrul prestării sau acceptării de servicii 

în economia colaborativă; 
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Or. en 

 

Amendamentul   175 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; subliniază 

importanța de a căuta soluții care să 

îmbunătățească securitatea 

consumatorilor și să reducă la minimum 

riscurile de violență bazată pe gen în 

cadrul prestării sau acceptării de servicii 

în economia colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 

17. consideră că consumatorii trebuie 

să se bucure de un nivel de protecție ridicat 

și eficace, indiferent dacă serviciile sunt 

furnizate de prestatori profesionali sau 

ocazionali; subliniază cu precădere 
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importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; 

importanța protejării consumatorilor în 

cazul tranzacțiilor între furnizori 

ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a 

asigura aplicabilitatea dispozițiilor de drept 

al consumatorilor și de a preveni abuzurile 

în economia colaborativă; subliniază 

necesitatea unui grad mai ridicat de 

claritate în domeniul protecției 

consumatorilor în caz de litigii; 

Or. it 

 

Amendamentul   177 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. remarcă faptul că consumatorii ar 

trebui să aibă acces la informații care să 

indice dacă evaluările efectuate de alți 

utilizatori ai unui serviciu ar putea să nu 

fie supuse influenței din partea 

furnizorului, de exemplu, sub forma 

publicității plătite; 

Or. cs 

 

Amendamentul   178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. remarcă faptul că hărțuirea 

reprezintă o provocare în special pentru 

egalitatea de gen în domeniul serviciilor 

economiei colaborative; subliniază faptul 

că, deși politica de „toleranță zero” în 



 

AM\1116419RO.docx 89/182 PE599.597v01-00 

 RO 

privința hărțuirii, adoptată de multe 

platforme, constituie o practică bună care 

ar trebui să fie consolidată în continuare 

în acest sector, este necesar ca platformele 

vizate să acorde prioritate prevenirii 

hărțuirii, precum și să ia în considerare 

crearea unor proceduri clare pentru 

raportarea cazurilor de abuz pentru 

utilizatori; 

Or. en 

 

Amendamentul   179 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. remarcă faptul că hărțuirea 

reprezintă o provocare în special pentru 

egalitatea de gen în domeniul serviciilor 

economiei colaborative; subliniază faptul 

că, deși politica de „toleranță zero” în 

privința hărțuirii, adoptată de multe 

platforme, constituie o practică bună care 

ar trebui să fie consolidată în continuare 

în acest sector, este necesar ca platformele 

vizate să acorde prioritate prevenirii 

hărțuirii, precum și să ia în considerare 

crearea unor proceduri clare pentru 

raportarea cazurilor de abuz pentru 

utilizatori; 

Or. en 

 

Amendamentul   180 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17b. consideră că, dacă entitățile care 

intermediază încheierea contractelor în 

cadrul economiei colaborative nu au 

propriile mecanisme și măsuri bine 

dezvoltate pentru soluționarea litigiilor, ar 

putea fi dificil pentru consumatori să-și 

exercite drepturile; 

Or. cs 

 

Amendamentul   181 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17c. consideră că ar trebui să se 

asigure informarea consumatorilor care 

doresc servicii în cadrul economiei 

colaborative cu privire la drepturile și 

obligațiile lor în cazul în care încheie un 

contract colaborativ și că ar trebui să li se 

explice diferența între acestea și 

drepturile și obligațiile lor atunci când 

încheie un contract cu un furnizor de 

servicii profesionist; 

Or. cs 

 

Amendamentul   182 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

eliminat 
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mai ales din cauza persistenței 

caracterului asimetric al informațiilor sau 

a lipsei de alternative; 

Or. pl 

 

Amendamentul   183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

mai ales din cauza persistenței 

caracterului asimetric al informațiilor sau 

a lipsei de alternative; 

18. consideră că în cazurile în care 

continuă să existe actori cu poziții 

dominante pe piață și, prin urmare, o 

lipsă de alternative sau de concurență, 

este posibil să fie încă nevoie de norme 

convenționale pentru protecția 

consumatorilor și de acțiuni întreprinse 

pentru a asigura accesul operatorilor noi 

la o piață locală sau regională; 

Or. en 

 

Amendamentul   184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

mai ales din cauza persistenței 
caracterului asimetric al informațiilor sau a 

lipsei de alternative; 

18. subliniază că este încă nevoie de 

norme pentru protecția consumatorilor în 

economia colaborativă, acolo unde există 

o persistență a caracterului asimetric al 

informațiilor sau a lipsei de alternative; 

subliniază, prin urmare, că nevoia de 

protecție a consumatorilor ar trebui să se 

bazeze în primul rând pe o evaluare a 

măsurii în care tehnologia rezolvă 

problema caracterului asimetric al 
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informațiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

mai ales din cauza persistenței 

caracterului asimetric al informațiilor sau 

a lipsei de alternative; 

18. subliniază că în multe cazuri, din 

cauza persistenței caracterului asimetric 

al informațiilor sau a lipsei de alternative, 

este încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

mai ales în ceea ce privește obligațiile 

părților implicate în materie de furnizare 

de informații și de asigurare a 

transparenței; subliniază că transparența 

este esențială pentru a proteja 

consumatorii și pentru a dezvolta 

încrederea în economia colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   186 

Anna Hedh 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

mai ales din cauza persistenței caracterului 

asimetric al informațiilor sau a lipsei de 

alternative; 

18. subliniază că este încă nevoie de 

norme pentru protecția consumatorilor în 

economia colaborativă, mai ales din cauza 

persistenței caracterului asimetric al 

informațiilor sau a lipsei de alternative; 
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Or. en 

 

Amendamentul   187 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă, 

mai ales din cauza persistenței caracterului 

asimetric al informațiilor sau a lipsei de 

alternative; 

18. subliniază că în multe cazuri este 

încă nevoie de norme pentru protecția 

consumatorilor în economia colaborativă; 

de asemenea, consideră că, în multe 

cazuri, economia colaborativă capacitează 

consumatorii prin furnizarea de 

informații și alternative suplimentare, deși 

există unele domenii în care acest lucru 

nu se întâmplă, mai ales din cauza 

persistenței caracterului asimetric al 

informațiilor sau a lipsei de alternative; 

Or. en 

 

Amendamentul   188 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18 a. atrage atenția că multe oferte din 

economia colaborativă se bazează pe 

evaluările clienților și că unii furnizori își 

creează un avantaj concurențial prin 

evaluări nereale; prin urmare, subliniază 

că este necesar să se verifice 

autenticitatea evaluărilor de către 

organisme independente acreditate. 

Or. de 
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Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. subliniază importanța de a garanta 

informații adecvate pentru consumatori 

privind regimul juridic aplicabil fiecărei 

tranzacții, criteriile utilizate pentru a 

stabili caracterul profesional sau 

neprofesional al tranzacției, precum și 

drepturile ulterioare și obligațiile legale; 

Or. en 

 

Amendamentul   190 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. reamintește faptul că siguranța 

produselor introduse pe piață este extrem 

de importantă pentru protecția 

consumatorilor; consideră esențial faptul 

că economia colaborativă le garantează 

consumatorilor siguranța produselor și a 

serviciilor oferite; 

Or. cs 

 

Amendamentul   191 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. consideră că ar trebui să fie 

obligatoriu pentru platformele 

colaborative să păstreze întotdeauna 

evidențe unde pot fi urmărite toate 

relațiile contractuale intermediate de 

acestea, inclusiv ambele părți 

contractante, în special în scopul 

soluționării litigiilor; 

Or. cs 

 

Amendamentul   192 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18c. subliniază faptul că economia 

colaborativă nu poate fi utilizată pentru 

eludarea legislației privind protecția 

consumatorilor, siguranța sau protecția 

sănătății publice; 

Or. cs 

 

Amendamentul   193 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18d. subliniază faptul că, pentru 

consumatori, ar putea să nu fie 

întotdeauna clar cu cine încheie un 

contract în cadrul economiei colaborative 

și ce sistem juridic se aplică în cazul 

contractului; consideră că o identificare 

suficientă a utilizatorilor serviciilor din 
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cadrul economiei colaborative este o 

măsură esențială care poate contribui la 

limitarea posibilelor neînțelegeri și la 

aplicarea legii; 

Or. cs 

 

Amendamentul   194 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. subliniază faptul că în cazul 

platformelor din economia colaborativă se 

aplică pe deplin cadrul privind comerțul 

electronic și, prin urmare, platformele 

online ar trebui să beneficieze de regimul 

de răspundere limitată în conformitate cu 

condițiile stabilite de Directiva privind 

comerțul electronic; recunoaște, totuși, 

lipsa securității juridice și a clarității în 

definirea nivelului de control și de 

cunoștințe pe care o platformă îl are cu 

privire la informațiile pe care le 

găzduiește; îi cere Comisiei să ofere 



 

AM\1116419RO.docx 97/182 PE599.597v01-00 

 RO 

orientări suplimentare cu privire la 

aplicarea criteriilor care indică dacă o 

platformă furnizează un serviciu de bază 

sau dacă este doar un furnizor de servicii 

de găzduire și cu privire la posibilitățile 

furnizorilor de servicii de găzduire de a 

lua măsuri voluntare pentru a încuraja 

comportamentul responsabil și pentru a 

mări încrederea utilizatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   196 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. subliniază faptul că, deși 

intermediarii online intră sub incidența 

întregii legislații a Uniunii Europene și 

trebuie să o respecte, inclusiv legislației în 

domeniul protecției consumatorilor și al 

concurenței, sferele de siguranță privind 

răspunderea ale intermediarilor sunt 

esențiale pentru a proteja caracterul 

deschis al internetului, drepturile 

fundamentale, securitatea juridică și 

inovarea; recunoaște în acest sens că 

prevederile Directivei privind comerțul 

electronic referitoare la răspunderea 

intermediarilor trebuie să rămână 

valabile în viitor și să fie neutre din punct 

de vedere tehnologic; 

Or. en 

 

Amendamentul   197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. reamintește Directiva privind 

comerțul electronic și cerințele privind 

răspunderea intermediarilor online; în 

același timp, invită platformele să ia 

măsuri voluntare pentru a încuraja 
comportamentul responsabil și pentru a 

mări încrederea utilizatorilor 

Or. en 

 

Amendamentul   198 

Igor Šoltes, Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. salută anunțul Comisiei de a 

menține regimul existent de răspundere a 

intermediarilor consacrat în Directiva 

privind comerțul electronic, care este 

esențial pentru dezvoltarea platformelor 

din economia colaborativă; îi cere 

Comisiei să prezinte o propunere 

legislativă pentru a clarifica procedurile 

de notificare și de acțiune aplicabile, 

printre altele, platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   199 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. îi cere Comisiei să clarifice rapid 

situația răspunderii platformelor 

colaborative, pentru a încuraja 

comportamentul responsabil al acestora, 

pentru a asigura o mai mare securitate 

juridică și pentru a mări astfel încrederea 

utilizatorilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   200 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

pentru a stimula comportamentul 

responsabil al acestora, pentru a mări 

încrederea utilizatorilor și pentru a asigura 

transparența; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative - 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor - să evalueze obligațiile 
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acestora în conformitate cu 

reglementările aflate deja în vigoare și să 

analizeze dacă este necesară o legislație 

ad-hoc în această privință; 

Or. en 

 

Amendamentul   202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative și, în 

același timp, să clarifice dacă platformele 

care își desfășoară activitatea în sectoare 

care prezintă riscuri pentru siguranța 

utilizatorilor ar trebui să se asigure că 

prestatorii de servicii beneficiază de 

formarea corespunzătoare, astfel încât să 

încurajeze comportamentul responsabil și 

să mărească încrederea utilizatorilor; 

Or. it 

 

Amendamentul   203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil al acestora și mărind 

încrederea utilizatorilor; 

Or. it 
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Amendamentul   204 

Maria Grapini 

 

Propunerea de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația 

răspunderii platformelor colaborative, 

încurajând, astfel, comportamentul 

responsabil și mărind încrederea 

utilizatorilor; o informare anuală a 

Comisiei în acest sens este necesară; 

Or. ro 

 

Amendamentul   205 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază necesitatea de a 

clarifica dispozițiile privind răspunderea 

pentru furnizorii de bunuri și servicii și 

platformele online de conectare, în 

temeiul Directivei 2004/113/CE de 

aplicare a principiului egalității de 

tratament între femei și bărbați privind 

accesul la bunuri și servicii și furnizarea 

de bunuri și servicii, în special în cazurile 

de hărțuire care implică o parte terță și 

care se referă în principal la femei; invită 

Comisia să efectueze o analiză juridică și 

să emită orientări în acest sens; 

Or. en 
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Amendamentul   206 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază necesitatea de a 

clarifica dispozițiile privind răspunderea 

pentru furnizorii de bunuri și servicii și 

platformele online de conectare, în 

temeiul Directivei 2004/113/CE de 

aplicare a principiului egalității de 

tratament între femei și bărbați privind 

accesul la bunuri și servicii și furnizarea 

de bunuri și servicii, în special în cazurile 

de hărțuire care implică o parte terță și se 

referă în principal la femei; invită 

Comisia să efectueze o analiză juridică și 

să emită orientări în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul   207 

Antonio López-Istúriz White 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. se solicită să se asigure că 

furnizorii de servicii ocazionali utilizează 

în întregime și  respectă în permanență 

normele privind protecția consumatorilor, 

în mod identic sau comparabil cu 

furnizorii de servicii profesionali. 

Or. es 

Amendamentul   208 

Olga Sehnalová 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. reamintește că protecția datelor cu 

caracter personal este o chestiune care nu 

poate fi neglijată în contextul economiei 

colaborative, deoarece majoritatea 

entităților care intermediază încheierea de 

contracte utilizează platforme online, prin 

intermediul cărora obțin o cantitate 

importantă de date de la utilizatori; 

reamintește că aceste date pot fi transmise 

adesea altor părți; 

Or. cs 

 

Amendamentul   209 

Olga Sehnalová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. consideră că utilizatorii 

platformelor colaborative ar trebui să-și 

poată transfera datele cu caracter 

personal altor părți; 

Or. cs 

 

Amendamentul   210 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îi cere Comisiei să ia la purecat și 

mai mult legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative și a 

20. îi cere Comisiei să examineze și 

mai atent legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 
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aprecia dacă ar fi de dorit să se adopte 

norme noi sau să se modifice normele 

existente; 

modelelor de afaceri colaborative; 

Or. pl 

 

Amendamentul   211 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îi cere Comisiei să ia la purecat și 

mai mult legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative și a 

aprecia dacă ar fi de dorit să se adopte 

norme noi sau să se modifice normele 

existente; 

20. îi cere Comisiei să ia la purecat și 

mai mult legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative, pentru a 

garanta tuturor actorilor din economia 

colaborativă o mai mare securitate 

juridică și pentru a aprecia dacă este 

necesar să se adopte norme noi sau să se 

modifice normele existente; 

Or. fr 

 

Amendamentul   212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îi cere Comisiei să ia la purecat și 

mai mult legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative și a 

aprecia dacă ar fi de dorit să se adopte 

norme noi sau să se modifice normele 

existente; 

20. îi cere Comisiei să examineze și 

mai atent legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative și pentru 

a aprecia dacă ar fi adecvat să se adopte 

norme noi sau să se modifice normele 

existente; 

Or. en 
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Amendamentul   213 

Pina Picierno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. îi cere Comisiei să ia la purecat și 

mai mult legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative și a 

aprecia dacă ar fi de dorit să se adopte 

norme noi sau să se modifice normele 

existente; 

20. îi cere Comisiei să examineze și 

mai atent legislația UE pentru a reduce 

incertitudinile legate de normele aplicabile 

modelelor de afaceri colaborative și pentru 

a aprecia dacă ar fi de dorit să se adopte 

norme noi sau să se modifice normele 

existente; în special, îndeamnă Comisia să 

evalueze necesitatea de a adopta noi 

norme privind intermediarii activi care să 

abordeze problemele legate de cerințele 

privind informarea și transparența, 

standardele de diligență, neexecutarea și 

răspunderea; 

Or. en 

 

Amendamentul   214 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de 

autoguvernare ale platformelor; are 

convingerea că platformele colaborative 

ar putea adopta ele însele un rol activ 

într-un asemenea mediu de reglementare 

prin corectarea multor informații 

asimetrice și a altor deficiențe ale pieței 

care au fost remediate în mod tradițional 

prin reglementare, îndeosebi prin 

mecanisme digitale de întărire a 

eliminat 
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încrederii; 

Or. de 

 

Amendamentul   215 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de 

autoguvernare ale platformelor; are 

convingerea că platformele colaborative 

ar putea adopta ele însele un rol activ 

într-un asemenea mediu de reglementare 

prin corectarea multor informații 

asimetrice și a altor deficiențe ale pieței 

care au fost remediate în mod tradițional 

prin reglementare, îndeosebi prin 

mecanisme digitale de întărire a 

încrederii; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   216 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

21. consideră că orice nou cadru de 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare, îndeosebi prin 
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multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

mecanisme digitale de întărire a încrederii; 

Or. en 

 

Amendamentul   217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să pună accentul pe 

reglementarea ex-post în loc de 

reglementarea ex-ante și că evaluarea 

inter-pares și capacitățile de 

autoguvernare ale platformelor ar trebui 

dezvoltate în cea mai mare măsură 

posibilă; are convingerea că platformele 

colaborative ar putea adopta ele însele un 

rol activ într-un nou mediu de 

reglementare prin corectarea multor 

informații asimetrice și a altor deficiențe 

ale pieței care au fost remediate în mod 

tradițional prin reglementare, îndeosebi 

prin mecanisme digitale de întărire a 

încrederii; 

Or. en 

 

Amendamentul   218 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 21. consideră că orice nouă 
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reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței, îndeosebi prin 

mecanisme de control digitale menite să 

întărească încrederea utilizatorilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative pot adopta ele 

însele un rol activ în crearea unui nou 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

Or. en 

 

Amendamentul   220 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; totuși consideră că 

etichetele de calitate privind 

autoreglementarea sunt în sine inadecvate 

pentru a atinge standardele de siguranță 

și de calitate a serviciilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; 

21. consideră că orice nouă 

reglementare ar trebui să ducă la 

dezvoltarea capacităților de autoguvernare 

ale platformelor; are convingerea că 

platformele colaborative ar putea adopta 

ele însele un rol activ într-un asemenea 

mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor 

deficiențe ale pieței care au fost remediate 

în mod tradițional prin reglementare, 

îndeosebi prin mecanisme digitale de 

întărire a încrederii; salută eforturile 

depuse de numeroase platforme în 

vederea evitării distorsiunilor în 

mecanismele de evaluare a serviciilor 

oferite și îndeamnă toate platformele să se 

angajeze în această direcție, astfel încât 
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recenziile utilizatorilor să fie veridice, iar 

manipularea să fie limitată; 

Or. it 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. salută mecanismele de consolidare 

a încrederii pe care unele platforme 

colaborative le-au pus în aplicare, 

inclusiv stabilirea unui sistem eficace și 

fiabil de evaluare și de asigurare a bunei 

reputații, introducerea unor garanții sau 

asigurări, verificarea identității 

furnizorilor ocazionali și a prosumatorilor 

- cum ar fi mecanisme de verificare 

prealabilă - și dezvoltarea unor sisteme de 

plăți sigure și mai transparente; 

încurajează platformele colaborative să 

învețe din cele mai bune practici, să ofere 

informații și să crească gradul de 

conștientizare a utilizatorilor lor cu 

privire la obligațiile legale care le revin; 

Or. en 

 

Amendamentul   223 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază că mecanismele digitale 

de consolidare a încrederii, cum ar fi 
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evaluările prin feedback, reprezintă o 

parte esențială a economiei colaborative; 

consideră, prin urmare, că este necesar să 

se abordeze în mod corespunzător 

caracterul abuziv al acestora, de exemplu, 

prin verificări independente ale 

evaluărilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   224 

Anna Hedh 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază importanța unei 

legislații coerente cu scopul de a garanta 

buna funcționare a pieței interne pentru 

toți și solicită Comisiei ca, înainte de a 

introduce o nouă legislație care ar putea 

fragmenta piața internă, să protejeze 

normele și legislația în vigoare privind 

drepturile lucrătorilor și ale 

consumatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la numeroasele cazuri de fraudă încă 

prezente în operațiunile comerciale din 

cadrul economiei colaborative. Prin 

urmare, îndeamnă platformele să asigure 

sisteme de control adecvate pentru 
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efectuarea de plăți online, care să reducă 

la minimum riscul de fraudă și să prevadă 

mecanisme de introducere a plângerilor, 

pentru a spori încrederea consumatorilor; 

Or. it 

 

Amendamentul   226 

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

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

Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. salută toate inițiativele care 

vizează sporirea încrederii și a 

transparenței mecanismelor de evaluare și 

stabilirea unor criterii fiabile de evaluare 

a reputației în modelele de afaceri din 

cadrul economiei colaborative; consideră 

că mecanismele de evaluare bidirecționale 

și adoptarea voluntară a sistemelor de 

certificare sunt exemple bune pentru 

evitarea abuzurilor, a manipulărilor și a 

feedbackului fals; 

Or. en 

 

Amendamentul   227 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă 

că această capacitate de autoreglementare 

nu exclude nevoia de reglementare, mai 

ales în cazul deficiențelor pieței pe care 

eliminat 
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platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

Or. en 

 

Amendamentul   228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă 

că această capacitate de autoreglementare 

nu exclude nevoia de reglementare, mai 

ales în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   229 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă 

că această capacitate de autoreglementare 

nu exclude nevoia de reglementare, mai 

ales în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

eliminat 
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deschis etc); 

Or. de 

 

Amendamentul   230 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă 

că această capacitate de autoreglementare 

nu exclude nevoia de reglementare, mai 

ales în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   231 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă 

că această capacitate de autoreglementare 

nu exclude nevoia de reglementare, mai 

ales în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

eliminat 

Or. de 
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Amendamentul   232 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

22. menționează că autoreglementarea 

s-a dovedit a fi o bună alternativă la 

reglementarea ex-ante, în special în 

domeniul economiei colaborative datorită 

noilor evoluții tehnologice, precum 

mecanismele de evaluare bidirecționale; 

constată că satisfacția clienților în ceea ce 

privește serviciile economiei colaborative 

este mult mai mare decât în sectoarele 

tradiționale; are, totodată, convingerea că 

această capacitate de autoreglementare nu 

înlocuiește nevoia de reglementare, 

precum Directiva privind serviciile și 

Directiva privind comerțul electronic, 

precum și legislația UE în domeniul 

protecției consumatorilor, pentru a 

asigura coerența și complementaritatea; 

Or. en 

 

Amendamentul   233 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

22. consideră, totodată, că această 

capacitate de autoreglementare nu exclude 

nevoia de reglementare, mai ales în cazul 

deficiențelor pieței pe care platformele nu 

le pot remedia și al altor obiective 

normative (de exemplu, reducerea 

inegalităților, stimularea onestității și a 

caracterului incluziv și deschis etc.); 
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deschis etc); 

Or. cs 

 

Amendamentul   234 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc.); subliniază experiențele 

pozitive în reglementarea realizată la nivel 

local, ghidată de principiile transparenței 

informațiilor, participării, incluziunii și 

bunei guvernanțe în general; 

Or. en 

 

Amendamentul   235 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 
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onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis, descurajarea monopolurilor etc.); 

Or. en 

 

Amendamentul   236 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis etc); 

22. are, totodată, convingerea fermă că 

această capacitate de autoreglementare nu 

exclude nevoia de reglementare, mai ales 

în cazul deficiențelor pieței pe care 

platformele nu le pot remedia și al altor 

obiective normative (de exemplu, 

reducerea inegalităților, stimularea 

onestității și a caracterului incluziv și 

deschis, combaterea economiei negre 

etc.); 

Or. en 

 

Amendamentul   237 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

necesitatea de a verifica potențialele 

efecte negative asupra confidențialității 

generate de volumele mari de date, de a 

evalua impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

eliminat 
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stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

Or. de 

 

Amendamentul   238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

necesitatea de a verifica potențialele 

efecte negative asupra confidențialității 

generate de volumele mari de date, de a 

evalua impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

23. remarcă faptul că poate fi util să 

se evalueze utilizarea datelor în cazul în 

care aceasta poate avea un impact diferit 

asupra diferitelor segmente ale societății 

și să se prevină discriminarea, dar 

reamintește că Uniunea Europeană a 

elaborat deja un cadru cuprinzător pentru 

protecția datelor și aplică principiile 

egalității și nediscriminării în politicile 

sale; are convingerea fermă că algoritmii 

sau alte tipuri similare de proprietate 

intelectuală sau secretele comerciale nu 

ar trebui subminate de principii vagi sau 

insuficient definite, întrucât acest lucru 

riscă să submineze însăși valoarea 

produselor sau a serviciilor în sine; cu 

toate acestea, consideră că, în cadrul 

rolului UE cu privire la politica antitrust, 

ar trebui examinată utilizarea 

mecanismelor automatizate de stabilire a 

prețurilor sau a unor instrumente similare 

care influențează în mod necorespunzător 

procesul decizional al operatorilor 

comerciali sau al consumatorilor și care 

contravin legislației UE în domeniul 

concurenței; 

Or. en 
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Amendamentul   239 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

necesitatea de a verifica potențialele efecte 

negative asupra confidențialității generate 

de volumele mari de date, de a evalua 

impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

23. subliniază necesitatea de a verifica 

potențialele efecte negative asupra 

confidențialității generate de volumele 

mari de date, de a evalua impactul datelor 

asupra diferitelor segmente ale societății și 

de a preveni discriminarea; 

Or. pl 

 

Amendamentul   240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

necesitatea de a verifica potențialele 

efecte negative asupra confidențialității 

generate de volumele mari de date, de a 

evalua impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; îi cere Comisiei 

să stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 
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responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

Or. en 

 

Amendamentul   241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

necesitatea de a verifica potențialele efecte 

negative asupra confidențialității generate 

de volumele mari de date, de a evalua 

impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

23. subliniază importanța crucială de a 

permite auditarea sistemelor automatizate 

de luare a deciziilor; subliniază necesitatea 

ca efectele algoritmilor să fie verificate de 

către părți terțe independente; îi cere 

Comisiei să inițieze un dialog structurat 

cu statele membre, cu sectorul privat și cu 

autoritățile de reglementare relevante, în 

vederea stabilirii unor criterii specifice 

sectorului pentru a deține platforme 

colaborative bazate pe informații care să 

răspundă pentru utilizarea neglijentă a 

sistemelor automatizate de luare a 

deciziilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 



 

AM\1116419RO.docx 121/182 PE599.597v01-00 

 RO 

necesitatea de a verifica potențialele efecte 

negative asupra confidențialității generate 

de volumele mari de date, de a evalua 

impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

necesitatea de a verifica potențialele efecte 

negative asupra confidențialității generate 

de volumele mari de date, de a evalua 

impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; își exprimă preocuparea cu 

privire la faptul că, în unele cazuri, datele 

colectate de platforme conțin informații 

sensibile cu privire la prestatorii de 

servicii și la utilizatorii, precum locul în 

care se află sau datele de pe cartea de 

credit, și încurajează platformele să 

informeze în mod transparent prestatorii 

de servicii și utilizatorii cu privire la 

datele cu caracter personal colectate și cu 

privire la modul în care aceste date sunt 

prelucrate, asigurându-se că prestatorii de 

servicii și utilizatorii își sau acordul 

explicit pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal; îi cere Comisiei să 

stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

Or. it 

 

Amendamentul   243 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii algoritmilor; subliniază 

necesitatea de a verifica potențialele efecte 

negative asupra confidențialității generate 

de volumele mari de date, de a evalua 

impactul datelor asupra diferitelor 

segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să 

23. subliniază importanța crucială a 

clarificării metodelor prin care se iau 

decizii bazate pe algoritmi și a garantării 

corectitudinii și transparenței algoritmilor; 

subliniază necesitatea de a verifica 

potențialele efecte negative asupra 

confidențialității generate de volumele 

mari de date, de a evalua impactul datelor 

asupra diferitelor segmente ale societății și 

de a preveni discriminarea; îi cere Comisiei 
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stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

să stabilească criterii performante pentru 

dezvoltarea unor principii de 

responsabilitate cu privire la algoritmi în 

cazul platformelor colaborative bazate pe 

informații; 

Or. fr 

 

Amendamentul   244 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   245 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

eliminat 

Or. pl 
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Amendamentul   246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

24. consideră că un cadru comun de 

reglementare la nivelul UE trebuie să fie în 

favoarea inovării, neutru din punct de 

vedere tehnologic și viabil în timp și să 

stabilească specificații sectoriale, 

recunoscând totodată principiile generale; 

Or. en 

 

Amendamentul   247 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

24. este convins că trebuie luată în 

considerare elaborarea unui cadru de 

reglementare orizontal și armonizat la 

nivelul UE, constând într-o combinație de 

principii generale și norme specifice, pe 

lângă orice reglementare sectorială 

specifică care s-ar putea dovedi necesară și 

că acesta trebuie să fi conform cu 

experiența statelor membre; 

Or. cs 

 

Amendamentul   248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

24. invită Comisia ca, pentru a 

împiedica fragmentarea în continuare a 

pieței unice, să evalueze dacă trebuie 

elaborat un cadru comun de reglementare 

orizontal și armonizat la nivelul UE, 

constând în principii generale, pe lângă 

orice reglementare sectorială specifică care 

s-ar putea dovedi necesară; 

Or. en 

 

Amendamentul   249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; consideră că orice legislație care 

impune noi cerințe pentru actorii din 

economia colaborativă, în special măsuri 

de impozitare, sociale și de mediu, ar 

trebui să fie proporțională, simplă și clară 

și să nu împiedice dezvoltarea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul   250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare orizontal și 

armonizat la nivelul UE, constând dintr-o 

combinație de principii generale și norme 

specifice, pe lângă orice reglementare 

sectorială specifică care s-ar putea dovedi 

necesară; 

24. este convins că trebuie elaborat un 

cadru de reglementare la nivelul UE, 

flexibil și adaptabil la contextele locale, 

constând dintr-o combinație de principii 

generale și norme specifice, pe lângă orice 

reglementare sectorială specifică care s-ar 

putea dovedi necesară; 

Or. it 

 

Amendamentul   251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. consideră că ar trebui să se aplice 

în continuare cadrul de reglementare 

existent la nivelul UE și că viitoarele 

schimbări care constau în principii 

generale și norme specifice ar trebui luate 

în considerare ca răspuns la orice lacună 

sau nevoie, de la caz la caz, în 

conformitate cu principiile unei mai bune 

reglementări; 

Or. en 

 

Amendamentul   252 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită Comisiei să propună un 

cadru de sancțiuni ambițios și să susțină 

efortul statelor membre de a dezvolta o 

cultură solidă a conformității cu normele 

eliminat 
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și a sancționării abaterilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   253 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită Comisiei să propună un 

cadru de sancțiuni ambițios și să susțină 

efortul statelor membre de a dezvolta o 

cultură solidă a conformității cu normele 

și a sancționării abaterilor; 

25. invită statele membre să propună 

un cadru de sancțiuni dinamic, astfel încât 

normele să poată fi respectate și în 

condițiile în care tehnologiile economiei 

colaborative se schimbă; 

Or. de 

 

Amendamentul   254 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită Comisiei să propună un 

cadru de sancțiuni ambițios și să susțină 

efortul statelor membre de a dezvolta o 

cultură solidă a conformității cu normele și 

a sancționării abaterilor; 

25. solicită Comisiei să susțină efortul 

statelor membre de a dezvolta o cultură 

solidă a conformității cu normele și a 

sancționării abaterilor; 

Or. pl 

 

Amendamentul   255 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită Comisiei să propună un 

cadru de sancțiuni ambițios și să susțină 

efortul statelor membre de a dezvolta o 

cultură solidă a conformității cu normele și 

a sancționării abaterilor; 

25. solicită Comisiei să propună un 

cadru de sancțiuni și să susțină efortul 

statelor membre de a dezvolta o cultură 

solidă a conformității cu normele și a 

sancționării abaterilor; 

Or. cs 

 

Amendamentul   256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită Comisiei să propună un 

cadru de sancțiuni ambițios și să susțină 

efortul statelor membre de a dezvolta o 

cultură solidă a conformității cu normele și 

a sancționării abaterilor; 

25. este profund îngrijorat de impactul 

cerințelor nejustificate privind accesul pe 

piață din mai multe state membre asupra 

inovării în Europa; solicită Comisiei să 

propună un cadru de sancțiuni ambițios și 

mai eficace și să susțină efortul statelor 

membre de a dezvolta o cultură solidă a 

conformității cu normele și a sancționării 

abaterilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   257 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor colaborative, 

26. subliniază nevoia de a asigura un 

flux de date neîngrădit, portabilitatea 

datelor și interoperabilitatea, care să 

faciliteze trecerea de la o platformă la alta 

și să prevină blocarea, toți aceștia fiind 

factori cheie pentru o concurență deschisă 
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mai ales în cazul întreprinderilor noi; 

subliniază în acest context nevoia de a 

asigura un flux de date neîngrădit, 

portabilitatea datelor și interoperabilitatea, 

care să faciliteze trecerea de la o platformă 

la alta și să prevină blocarea, toți aceștia 

fiind factori cheie pentru o concurență 

deschisă și loială și pentru a întări poziția 

utilizatorilor platformelor colaborative; 

și loială; 

Or. pl 

 

Amendamentul   258 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

26. subliniază importanța identificării și 

eliminării barierelor din calea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor colaborative, 

mai ales în cazul întreprinderilor noi; 

subliniază în acest context nevoia de a 

asigura un flux de date neîngrădit, 

portabilitatea datelor și interoperabilitatea, 

care să faciliteze trecerea de la o platformă 

la alta și să prevină blocarea, toți aceștia 

fiind factori cheie pentru o concurență 

deschisă și loială și pentru a întări poziția 

utilizatorilor platformelor colaborative; 

Or. de 

 

Amendamentul   259 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux 

de date neîngrădit, portabilitatea datelor 

și interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și 

loială și pentru a întări poziția 

utilizatorilor platformelor colaborative; 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; 

Or. fr 

 

Amendamentul   260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; recunoaște 

necesitatea de a echilibra portabilitatea și 

interoperabilitatea mai mare a datelor, 

dacă este necesar, cu interesele legitime 
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ale actorilor de pe piață care investesc în 

dezvoltarea de produse, pentru a asigura 

un randament echitabil al investițiilor lor 

și pentru a contribui astfel la inovare; 

Or. en 

 

Amendamentul   261 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative și pentru 

întreprinderile tradiționale; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea și strategiile de izolare a 

consumatorilor, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

Or. fr 

 

Amendamentul   262 

Virginie Rozière 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 26. îndeamnă Comisia să asigure 
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condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

condiții de concurență echitabile între 

platformele colaborative și între acestea și 

întreprinderile tradiționale; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

Or. fr 

 

Amendamentul   263 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, care să faciliteze 

trecerea de la o platformă la alta și să 

prevină blocarea, toți aceștia fiind factori 

cheie pentru o concurență deschisă și loială 

și pentru a întări poziția utilizatorilor 

platformelor colaborative; 

26. îndeamnă Comisia să asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

platformele colaborative; subliniază 

importanța identificării și eliminării 

barierelor din calea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor colaborative, mai ales în 

cazul întreprinderilor noi; subliniază în 

acest context nevoia de a asigura un flux de 

date neîngrădit, portabilitatea datelor și 

interoperabilitatea, protejând în același 

timp informațiile și datele cu caracter 

personal ale utilizatorului, care să 

faciliteze trecerea de la o platformă la alta 

și să prevină blocarea, toți aceștia fiind 

factori cheie pentru o concurență deschisă 

și loială și pentru a întări poziția 

utilizatorilor platformelor colaborative; 

Or. en 
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Amendamentul   264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. salută faptul că dezvoltarea 

economiei colaborative a sporit nivelul 

concurenței și a provocat operatorii 

existenți să se concentreze pe cerințele 

reale ale consumatorilor, pe serviciile 

destinate consumatorilor și pe un serviciu 

mai bun raportat la costuri; subliniază că 

economia colaborativă are efecte pozitive 

chiar și asupra persoanelor care nu 

participă în mod direct la aceasta; 

Or. en 

 

Amendamentul   265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. subliniază faptul că economia 

colaborativă niciodată nu ar trebui să 

reprezinte o modalitate de a evita 

obligațiile fiscale; consideră că este 

esențial ca statele membre să soluționeze 

problemele legate de respectarea 

normelor fiscale, astfel încât să se asigure 

condiții de concurență echitabile; 

Or. en 

 

Amendamentul   266 
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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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură 

cu conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; 

27. salută creșterea trasabilității 

tranzacțiilor făcute prin intermediul 

platformelor online; 

Or. en 

 

Amendamentul   267 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură 

cu conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; 

27. remarcă creșterea trasabilității 

tranzacțiilor făcute prin intermediul 

platformelor online; 

Or. pl 

 

Amendamentul   268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură 

cu conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

27. subliniază că creșterea trasabilității 

tranzacțiilor făcute prin intermediul 

platformelor online ar trebui să conducă 
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sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; 

la un grad mai mare de respectare a 

dispozițiilor fiscale și de sancționare a 
abaterilor; solicită statelor membre să 

urmărească, pe baza celor mai bune 

practici recomandate, să asigure 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor și în rândul 

operatorilor tradiționali de pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul   269 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură cu 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; 

27. este îngrijorat de faptul că este 

posibil să fi existat anumite dificultăți în 

unele sectoare în legătură cu conformitatea 

cu dispozițiile fiscale și sancționarea 

abaterilor, în ciuda creșterii trasabilității 

tranzacțiilor făcute prin intermediul 

platformelor online; recunoaște că aceste 

probleme au fost rezolvate în anumite 

state membre; prin urmare, invită 

Comisia Europeană și statele membre să 

faciliteze schimbul de bune practici între 

autoritățile fiscale și părțile interesate, 

pentru a permite statelor membre să 

elaboreze soluții adecvate pentru plata 

impozitelor în cadrul economiei 

colaborative; 

Or. en 

 

Amendamentul   270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură cu 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură cu 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; subliniază 

faptul că cooperarea dintre sectorul 

public și cel privat în ceea ce privește 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și de 

securitate socială s-a dovedit a fi un 

succes în unele state membre; subliniază, 

prin urmare, rolul pe care autoritățile 

competente ar trebui să îl joace 

colaborând cu platformele pentru a 

dezvolta soluții inovatoare și eficace care 

să faciliteze conformitatea și rolul 

Comisiei Europene în ceea ce privește 

înlesnirea schimbului de bune practici și 

a reutilizării soluțiilor tehnologice; 

Or. en 

 

Amendamentul   271 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură cu 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; 

27. este îngrijorat de greutățile care au 

început să apară până acum în legătură cu 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin 

intermediul platformelor online; sprijină 

cele mai bune practici în ceea ce privește 

cooperarea dintre platforme și autorități 

deja existentă în unele state membre; 

Or. en 

 



 

PE599.597v01-00 136/182 AM\1116419RO.docx 

RO 

Amendamentul   272 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. încurajează Comisia să ia măsuri 

proactive pentru a se asigura că sistemele 

noastre sociale și contribuțiile sociale 

corespund noii realități a lumii viitoare în 

care lucrătorii vor schimba angajatorii și 

formele de ocupare a forței de muncă 

mult mai des decât în prezent; 

Or. en 

 

Amendamentul   273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. de aceea, subliniază nevoia urgentă 

de colaborare între autoritățile 

competente și platformele colaborative 

privind conformitatea cu dispozițiile 

fiscale și colectarea taxelor și le solicită 

acestora din urmă să joace un rol activ; 

28. de aceea, subliniază nevoia urgentă 

de definire a rolului pe care trebuie să îl 

joace platformele colaborative pentru a 

asigura conformitatea cu dispozițiile 

fiscale și colectarea taxelor; 

Or. it 

 

Amendamentul   274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. de aceea, subliniază nevoia urgentă 

de colaborare între autoritățile competente 

28. de aceea, subliniază nevoia urgentă 

de colaborare pentru a defini rolul pe care 
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și platformele colaborative privind 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și 

colectarea taxelor și le solicită acestora din 

urmă să joace un rol activ; 

trebuie să îl joace platformele colaborative 

pentru a asigura conformitatea cu 

dispozițiile fiscale și colectarea taxelor și le 

solicită acestora din urmă să joace un rol 

activ; 

Or. it 

 

Amendamentul   275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. reiterează faptul că platformele 

digitale și alți intermediari ar trebui să 

aibă obligația de a raporta autorităților 

competente toate activitățile desfășurate 

prin intermediul lor, în scopul garantării 

plății contribuțiilor și a protecției adecvate 

a tuturor lucrătorilor prin asigurări 

sociale și de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul   276 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită platformele colaborative să 

mărească gradul de transparență în ceea 

ce privește comisioanele percepute pentru 

serviciile prestate, cu scopul de a spori 

încrederea în rândul consumatorilor; 

Or. it 
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Amendamentul   277 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

uniform pe care întreprinderile trebuie să 

le dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 

obligațiilor de informare care le revin; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   278 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

uniform pe care întreprinderile trebuie să 

le dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 

obligațiilor de informare care le revin; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   279 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

uniform pe care întreprinderile trebuie să le 

dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

uniform pe care întreprinderile trebuie să le 

dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 
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obligațiilor de informare care le revin; obligațiilor de informare care le revin; 

subliniază faptul că colaborarea existentă 

între autoritățile naționale și 

întreprinderile care profită de 

oportunitățile oferite de tehnologia 

digitală a avut ca rezultat crearea unor 

sisteme mai eficiente, mai responsabile și 

mai transparente de colectare a 

impozitelor, permițând astfel tuturor 

părților să-și îndeplinească obligațiile 

fiscale și de securitate socială care le 

revin; 

Or. en 

 

Amendamentul   280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

uniform pe care întreprinderile trebuie să le 

dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 

obligațiilor de informare care le revin; 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

uniform pe care furnizorii ocazionali, 

furnizorii de servicii profesionale, 

întreprinderile  și platformele colaborative 

trebuie să le dezvăluie autorităților fiscale 

în cadrul obligațiilor de informare care le 

revin; 

Or. it 

 

Amendamentul   281 

Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 

29. încurajează statele membre să 

convină asupra unui set de informații 



 

PE599.597v01-00 140/182 AM\1116419RO.docx 

RO 

uniform pe care întreprinderile trebuie să le 

dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 

obligațiilor de informare care le revin; 

uniform pe care întreprinderile și furnizorii 

de servicii profesionale trebuie să le 

dezvăluie autorităților fiscale în cadrul 

obligațiilor de informare care le revin; 

Or. it 

 

Amendamentul   282 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. solicită statelor membre să 

colaboreze și să facă schimb de informații 

în domeniul impozitării, pentru a elimina 

riscul apariției unor viitoare fraude 

fiscale transfrontaliere; 

Or. cs 

 

Amendamentul   283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile; 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare; constată că taxele 

ar trebui plătite în conformitate deplină cu 

legislația fiscală națională și locală; 

Or. en 

 

Amendamentul   284 

Dita Charanzová 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile; 

30. respectând în același timp 

principiul subsidiarității și politicile 

fiscale naționale, este de acord că 

întreprinderile care oferă servicii 

comparabile ar trebui să aibă obligații 

fiscale similare; 

Or. en 

 

Amendamentul   285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile; 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile în economia 

tradițională și în economia colaborativă ar 

trebui să aibă obligații fiscale similare și 

este convins că profiturile ar trebui 

impozitate în statul membru în care se 

desfășoară activitatea economică și în 

care se generează profiturile; 

Or. it 

 

Amendamentul   286 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 
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generează profiturile; generează profiturile, în conformitate 

deplină cu legislația fiscală națională și 

locală; 

Or. en 

 

Amendamentul   287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile; 

30. este de acord că prestatorii 

ocazionali, prestatorii de servicii 

profesionale, întreprinderile și platformele 

colaborative care oferă servicii 

comparabile atât în economia tradițională, 

cât  și în economia colaborativă, ar trebui 

să aibă obligații fiscale similare și este 

convins că taxele ar trebui plătite acolo 

unde se generează profiturile; 

Or. it 

 

Amendamentul   288 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile; 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile, în special în ceea ce 

privește activitățile platformelor digitale; 

Or. fr 
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Amendamentul   289 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile; 

30. este de acord că întreprinderile care 

oferă servicii comparabile ar trebui să aibă 

obligații fiscale similare și este convins că 

taxele ar trebui plătite acolo unde se 

generează profiturile și în cazurile în care 

nu este vorba doar de redevențe; 

Or. de 

 

Amendamentul   290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. subliniază că menținerea 

practicilor fiscale netransparente sau 

prejudiciabile ale jurisdicțiilor care joacă 

rolul de paradisuri fiscale subminează 

grav concurența, chiar în cadrul 

economiei colaborative și este deosebit de 

dăunătoare pentru actorii care doresc să 

intre pe piață. Solicită, prin urmare, 

Comisiei și statelor membre să ia măsuri 

împotriva evaziunii și a fraudei fiscale, a 

planificării fiscale agresive și a 

paradisurilor fiscale în ceea ce privește 

economia colaborativă; 

Or. it 

 

Amendamentul   291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 
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Propunere de rezoluție 

Subtitlul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Impactul asupra pieței muncii și asupra 

drepturilor lucrătorilor 

Impactul asupra pieței muncii 

Or. en 

 

Amendamentul   292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg de transformare a societății și a 

economiei de la o structură ierarhică pe 

verticală la o structură mai orizontală; 

consideră că economia colaborativă oferă 

lucrătorilor o mai mare flexibilitate și 

autonomie, precum și mai multe 

oportunități, derivate din această 

schimbare a comportamentelor, și 

necesită, prin urmare, modernizarea 

sistemelor de protecție socială și de 

ocupare a forței de muncă; subliniază, în 

acest sens, că modernizarea ar trebui să 

presupună reformarea unui sistem care 

nu ar mai trebui să se bazeze pe contracte 

pe durată nedeterminată, care nu mai 

reprezintă regula generală, ci să fie la 

nivelul pieței forței de muncă, pentru a 

garanta că toți lucrătorii beneficiază de 

protecție socială; 

Or. en 
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Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg în cadrul general de digitalizare a 

societății; subliniază riscurile raporturilor 

de muncă neclare, ale condițiilor de lucru 

nedrepte și ale nerespectării drepturilor 

lucrătorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   294 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; atrage atenția asupra faptului că 

dezvoltarea competențelor forței de 

muncă, în special a competențelor 

digitale, nu este suficientă în sine pentru 

ca persoanele să se poată întreține și să 

iasă din sărăcie, ceea ce înseamnă că și 

alte soluții sunt indispensabile, cum ar fi 

consolidarea serviciilor sociale de bază 

pentru persoanele excluse de pe piața 

forței de muncă de către mașini; 
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Or. en 

 

Amendamentul   295 

Pina Picierno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; îndeamnă, prin urmare, Comisia și 

statele membre să promoveze sisteme de 

educație și formare care să ofere 

cetățenilor și  viitorilor lucrători nu 

numai competențele tehnice necesare, ci 

și competențe sociale esențiale, care să le 

permită să profite pe deplin de 

oportunitățile și avantajele oferite de o 

piață a muncii și o societate care au 

suferit schimbări radicale; 

Or. it 

 

Amendamentul   296 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu în curentul actual; 

Or. cs 
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Amendamentul   297 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact profund asupra pieței muncii și 

că tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

31. subliniază că revoluția digitală are 

un impact asupra pieței muncii și că 

tendințele care se manifestă în economia 

colaborativă se înscriu într-un curent mai 

larg; 

Or. fr 

 

Amendamentul   298 

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

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

Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31a. remarcă, în același timp, faptul că 

economia colaborativă creează noi 

oportunități și noi căi flexibile de muncă 

pentru toate categoriile de utilizatori – 

inclusiv pentru prosumatori – încurajând 

inovarea și spiritul antreprenorial în 

Europa; 

Or. en 

 

Amendamentul   299 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 31a. recunoaște faptul că economia 

colaborativă creează oportunități pentru 

antreprenoriat și oferă șanse persoanelor 

din toate segmentele de populație și 

pentru toate generațiile; 

Or. en 

 

Amendamentul   300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați 

în servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   301 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați 

în servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

eliminat 

Or. pl 
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Amendamentul   302 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 
condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative; reamintește că, în 

general, lucrătorii din acest sector nu sunt 

supuși niciunui regim de securitate 

socială și, prin urmare, invită Comisia și 

statele membre să se asigure că, în 

dezvoltarea economiei colaborative, sunt 

garantate drepturile în domeniul ocupării 

forței de muncă, precum și unele condiții 

de lucru echitabile, împreună cu o 

protecție socială adecvată, ținând cont de 

potențialul său pentru identificarea de noi 

forme de ocupare a forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați 

în servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța drepturilor în 

domeniul ocupării forței de muncă în 

prestarea serviciilor colaborative, ținând 

cont de potențialul acestora pentru 

crearea de forme mai flexibile de ocupare 

a forței de muncă și pentru identificarea 

de noi forme de ocupare a forței de 

muncă, precum și pentru consolidarea 

drepturilor și a protecției persoanelor care 

desfășoară efectiv o activitate 

independentă; 

Or. en 
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Amendamentul   304 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative – în primul și în 

primul rând, dreptul lucrătorilor de a se 

organiza, de a recurge la acțiuni colective 

și de a negocia acorduri colective –, a 

evitării dumpingului social și a garantării 

unor condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul   306 
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Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; consideră că ar 

trebui acordată o atenție specială evitării 

modelelor de ocupare a locurilor de 

muncă precare, femeile fiind mai 

susceptibile decât bărbații de a ocupa 

locuri de muncă precare; 

Or. en 

 

Amendamentul   307 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; consideră că ar 

trebui acordată o atenție specială evitării 

modelelor de ocupare a locurilor de 

muncă precare, femeile fiind mai 

susceptibile decât bărbații de a ocupa 

locuri de muncă precare; 

Or. en 
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Amendamentul   308 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază importanța crucială a 

ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în 

servicii colaborative, a evitării 

dumpingului social și a garantării unor 

condiții de lucru echitabile și a unei 

protecții sociale adecvate; 

32. subliniază importanța crucială a 

libertății contractuale, a ocrotirii 

drepturilor lucrătorilor implicați în servicii 

colaborative, a evitării dumpingului social 

și a garantării unor condiții de lucru 

echitabile și a unei protecții sociale 

adecvate; 

Or. de 

 

Amendamentul   309 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. își reiterează solicitarea adresată 

Comisiei de a propune o recomandare 

privind protecția socială în contextul 

pilonului european al drepturilor sociale, 

cu scopul de a garanta că toate 

persoanelor din toate formele de ocupare 

a forței de muncă, raporturile de muncă și 

activitățile independente acumulează 

drepturi care asigură securitatea venitului 

în situații cum ar fi șomajul, munca cu 

fracțiune de normă, problemele de 

sănătate, vârsta sau întreruperile de 

carieră pentru creșterea copilului ori 

pentru alte motive legate de formare sau 

de îngrijire, precum și faptul că oricine 

are acces la dosarul personal cu privire la 

vechimea în muncă unde poate verifica 

care sunt drepturile care îi revin; 
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Or. en 

 

Amendamentul   310 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. invită Comisia să lanseze statistici 

oficiale privind ocuparea forței de muncă 

în economia colaborativă și efectele 

directe și indirecte ale acesteia și să 

propună soluții pentru a garanta venituri 

minime, schimbul de informații cu 

platformele pentru a determina veniturile 

lucrătorilor în vederea îmbunătățirii 

acurateței declarațiilor fiscale, abordarea 

nevoilor speciale în materie de protecție 

pentru protecția lucrătorilor platformelor 

și extinderea acordurilor colective la 

categorii mai ample decât cea a 

„angajaților”; 

Or. en 

 

Amendamentul   311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. este preocupat de riscul ca 

lucrătorii la cerere să nu beneficieze de o 

protecție juridică adecvată și ca 

platformele colaborative să paseze 

riscurile asupra lucrătorilor, fără să își 

vreo responsabilitate antreprenorială; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul   312 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. este preocupat de riscul ca 

lucrătorii la cerere să nu beneficieze de o 

protecție juridică adecvată și ca 

platformele colaborative să paseze 

riscurile asupra lucrătorilor, fără să își 

vreo responsabilitate antreprenorială; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   313 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. este preocupat de riscul ca 

lucrătorii la cerere să nu beneficieze de o 

protecție juridică adecvată și ca 

platformele colaborative să paseze 

riscurile asupra lucrătorilor, fără să își 

vreo responsabilitate antreprenorială; 

33. subliniază faptul că economia 

colaborativă oferă oportunități de muncă 

flexibile, la cerere, pentru persoanele 

care, în prezent, nu sunt încadrate pe 

piața forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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33. este preocupat de riscul ca 

lucrătorii la cerere să nu beneficieze de o 

protecție juridică adecvată și ca 

platformele colaborative să paseze 

riscurile asupra lucrătorilor, fără să își 

vreo responsabilitate antreprenorială; 

33. consideră că lucrătorii la cerere ar 

trebui să beneficieze de o protecție juridică 

adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul   315 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. este preocupat de riscul ca 

lucrătorii la cerere să nu beneficieze de o 

protecție juridică adecvată și ca platformele 

colaborative să paseze riscurile asupra 

lucrătorilor, fără să își vreo responsabilitate 

antreprenorială; 

33. este preocupat de riscurile asociate 

cu activitățile independente și de 

securitatea locului de muncă, precum și 

de posibilitatea ca lucrătorii la cerere să nu 

beneficieze de o protecție juridică adecvată 

și ca platformele colaborative să paseze 

riscurile asupra lucrătorilor, fără să își vreo 

responsabilitate antreprenorială; 

Or. en 

 

Amendamentul   316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. reiterează apelurile sale adresate 

partenerilor sociali și Comisiei de a 

colabora pentru a prezenta o propunere 

de directivă-cadru privind condiții decente 

de muncă în toate formele de ocupare a 

forței de muncă, ca element esențial al 

pilonului european al drepturilor sociale, 

pentru a extinde standardele minime 
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existente la noi tipuri de raporturi de 

muncă, pentru a îmbunătăți punerea în 

aplicare a legislației UE, pentru a spori 

securitatea juridică în cadrul pieței unice 

și pentru a preveni discriminarea prin 

asigurarea pentru fiecare lucrător a unui 

set de bază de drepturi exercitabile, 

indiferent de tipul de contract de muncă 

sau de raport de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. subliniază faptul că există o 

necesitate puternică de a clarifica pe 

deplin raportul de muncă dintre lucrători 

și platformele colaborative; solicită 

Comisiei și statelor membre să garanteze 

condiții de concurență echitabile între 

economia digitală și cea tradițională, 

inclusiv din perspectiva pieței forței de 

muncă și a drepturilor lucrătorilor, 

evitând astfel riscul aplicării de norme 

diferite unor situații comparabile, precum 

și concurența neloială; 

Or. en 

 

Amendamentul   318 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. deși recunoaște riscurile asociate 

cu activitățile independente și siguranța 

redusă a locului de muncă, ia notă de 

contribuția operatorilor din cadrul 

economiei colaborative la crearea de 

locuri de muncă noi și flexibile pentru 

persoanele care intră pe piața forței de 

muncă, pentru persoanele care desfășoară 

o activitate independentă și pentru 

grupurile marginalizate, cum ar fi 

migranții, lucrătorii cu fracțiune de 

normă și șomerii de lungă durată; 

Or. en 

 

Amendamentul   319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. remarcă faptul că economia 

colaborativă creează locuri de muncă noi 

și flexibile pentru tinerii care intră pe 

piața forței de muncă, pentru persoanele 

care desfășoară o activitate independentă 

și pentru grupurile marginalizate care, în 

lipsa acesteia, ar putea să fie excluse de 

pe piața muncii; 

Or. en 

 

Amendamentul   320 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 33a. încurajează statele membre să 

recunoască faptul că economia 

colaborativă va crea, de asemenea, 

perturbări și, prin urmare, să pregătească 

măsuri de absorbție pentru anumite 

sectoare, sprijinind formarea profesională 

și oferind asistență pentru plasarea 

personalului disponibilizat; 

Or. en 

 

Amendamentul   321 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. subliniază importanța unor 

competențe actualizate pe piața forței de 

muncă în schimbare, pentru a se asigura 

că toți lucrătorii ar putea avea competențe 

corespunzătoare, astfel cum impune 

economia digitală; încurajează statele 

membre și întreprinderile din economia 

colaborativă să permită învățarea pe tot 

parcursul vieții, precum și formarea și 

dezvoltarea competențelor tuturor 

lucrătorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   322 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. invită Comisia să deschidă un 

dialog cu partenerii sociali, care joacă un 

rol important în crearea și susținerea 
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unor coduri de conduită vizând protecția 

forței de muncă în economia 

colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33b. reamintește că toți lucrătorii din 

economia colaborativă fie sunt angajați, 

fie desfășoară activități independente și că 

toate activitățile desfășurate în cadrul 

economiei colaborative ar trebui să fie 

clasificate în consecință, evitând crearea 

de noi categorii hibride pentru lucrătorii 

din economia colaborativă; indiferent de 

clasificarea statutului, invită Comisia și 

statele membre să evalueze posibilitatea 

de a extinde măsurile de protecție 

tradiționale prevăzute de dreptul muncii și 

măsurile de protecție în materie de 

securitate socială stabilite la nivel 

național la lucrătorii din economia 

colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   324 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33b. subliniază necesitatea de a se 
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asigura că dreptul concurenței nu 

interzice ca numărul tot mai mare de 

persoane care sunt obligate să desfășoare 

activități independente să se angajeze în 

negocieri colective; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33c. ca urmare a creșterii numărului de 

persoane care desfășoară activități 

independente în economia colaborativă, 

îndeamnă Comisia să reexamineze 

legislația existentă a UE în domeniul 

concurenței, care în prezent constituie un 

obstacol în calea dreptului de a se 

organiza al acestor persoane, care sunt 

tratate drept contractanți independenți, în 

scopul de a garanta dreptul fundamental 

al acestora de a se organiza, de a recurge 

la acțiuni colective și de a negocia în mod 

colectiv, inclusiv în ceea ce privește 

compensarea lor; 

Or. en 

 

Amendamentul   326 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 33c. îndeamnă Comisia să verifice dacă 

sunt necesare măsuri suplimentare pentru 

a proteja drepturile furnizorilor 

individuali la date relevante generate în 

mod autonom în domenii cum ar fi 

ratingurile, reputația și veniturile, pentru 

a crește mobilitatea tranzacțiilor din 

cadrul platformelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33d. subliniază importanța asigurării 

portabilității ratingurilor și a evaluărilor 

pentru lucrătorii din cadrul platformelor 

colaborative, precum și a garantării 

transferabilității și a acumulării de 

ratinguri și de evaluări între diferite 

platforme, respectând, în același timp, 

normele privind protecția datelor și viața 

privată a altor părți implicate; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 e (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 33e. subliniază importanța unor 

competențe actualizate pe piața forței de 

muncă în schimbare, pentru a se asigura 

că toți lucrătorii ar putea avea competențe 

corespunzătoare, astfel cum impune 

economia digitală; încurajează Comisia, 

statele membre și întreprinderile din 

economia colaborativă să permită 

formarea pe tot parcursul vieții, precum și 

dezvoltarea competențelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 f (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33f. atrage atenția asupra lipsei de date 

referitoare la schimbările de pe piața 

forței de muncă aduse de economia 

colaborativă și subliniază importanța unei 

monitorizări atente a condițiilor de muncă 

în economia colaborativă, în vederea 

combaterii ilegalităților; în plus, 

încurajează fiecare stat membru să 

desemneze o entitate națională 

competentă drept entitate responsabilă de 

controlul și evaluarea tendințelor 

emergente pe piața forței de muncă din 

economia colaborativă, care să ia 

măsurile necesare în caz de nereguli și să 

informeze alte autorități competente cu 

privire la acestea; solicită statelor membre 

să furnizeze periodic Comisiei Europene 

date și informații despre locurile de 

muncă și condițiile de muncă din 

economia colaborativă; 

Or. en 
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Amendamentul   330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. observă că guvernele locale sunt 

deja active în eforturile de reglementare și 

promovare a economiei colaborative, 

concentrându-se asupra practicilor 

colaborative atât ca obiect al politicilor lor, 

cât și ca principiu de organizare a unor noi 

forme de guvernanță colaborativă; 

34. este preocupat de faptul că 

guvernele locale sunt deja active în 

eforturile de reglementare și promovare a 

economiei colaborative, concentrându-se 

asupra practicilor colaborative atât ca 

obiect al politicilor lor, cât și ca principiu 

de organizare a unor noi forme de 

guvernanță colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   331 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. observă că guvernele locale sunt 

deja active în eforturile de reglementare și 

promovare a economiei colaborative, 

concentrându-se asupra practicilor 

colaborative atât ca obiect al politicilor lor, 

cât și ca principiu de organizare a unor noi 

forme de guvernanță colaborativă; 

34. observă că unele guverne locale 

sunt deja active în eforturile de 

reglementare și promovare a economiei 

colaborative, concentrându-se asupra 

practicilor colaborative atât ca obiect al 

politicilor lor, cât și ca principiu de 

organizare a unor noi forme de guvernanță 

colaborativă; 

Or. cs 

 

Amendamentul   332 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 34 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. observă că guvernele locale sunt 

deja active în eforturile de reglementare și 

promovare a economiei colaborative, 

concentrându-se asupra practicilor 

colaborative atât ca obiect al politicilor lor, 

cât și ca principiu de organizare a unor noi 

forme de guvernanță colaborativă; 

34. observă că autoritățile locale sunt 

deja active în eforturile de reglementare și 

promovare a economiei colaborative, 

concentrându-se asupra practicilor 

colaborative atât ca obiect al politicilor lor, 

cât și ca principiu de organizare a unor noi 

forme de guvernanță colaborativă; 

Or. fr 

 

Amendamentul   333 

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

Picierno, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. este convins că unul dintre cele 

mai interesante exemple este finanțarea 

participativă civică, care combină forme 

de parteneriat public-privat cu forme 

inovatoare de democrație participativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de 

manevră amplu pentru a adopta 

reglementări adaptate contextului pentru 

a răspunde unor obiective de interes 

public identificate clar, cu măsuri 

eliminat 
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proporționale în concordanță deplină cu 

legislația UE; de aceea, invită Comisia să 

susțină statele membre în procesul de 

elaborare a politicii și în adoptarea unor 

dispoziții conforme cu legislația UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   335 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări 

adaptate contextului pentru a răspunde 

unor obiective de interes public identificate 

clar, cu măsuri proporționale în 

concordanță deplină cu legislația UE; de 

aceea, invită Comisia să susțină statele 

membre în procesul de elaborare a 

politicii și în adoptarea unor dispoziții 

conforme cu legislația UE; 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări 

adaptate contextului pentru a răspunde 

unor obiective de interes public; 

Or. fr 

 

Amendamentul   336 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări 

adaptate contextului pentru a răspunde 

unor obiective de interes public identificate 

clar, cu măsuri proporționale în 

35. constată că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări pentru 

a răspunde unor obiective de interes public; 

de aceea, invită Comisia să se asigure că 

aceste reglementări sunt proporționale și 
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concordanță deplină cu legislația UE; de 

aceea, invită Comisia să susțină statele 

membre în procesul de elaborare a 

politicii și în adoptarea unor dispoziții 

conforme cu legislația UE; 

compatibile cu legislația UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul   337 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări 

adaptate contextului pentru a răspunde 

unor obiective de interes public identificate 

clar, cu măsuri proporționale în 

concordanță deplină cu legislația UE; de 

aceea, invită Comisia să susțină statele 

membre în procesul de elaborare a politicii 

și în adoptarea unor dispoziții conforme 

cu legislația UE; 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări 

adaptate contextului pentru a răspunde 

unor obiective de interes public identificate 

clar, cu măsuri proporționale în 

concordanță deplină cu legislația UE; de 

aceea, invită Comisia să susțină statele 

membre în procesul de elaborare a politicii; 

Or. de 

 

Amendamentul   338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta reglementări 

adaptate contextului pentru a răspunde 

unor obiective de interes public identificate 

clar, cu măsuri proporționale în 

35. consideră că autoritățile naționale, 

regionale și locale au un spațiu de manevră 

amplu pentru a adopta orientări adaptate 

contextului pentru a răspunde unor 

obiective de interes public identificate clar, 

cu măsuri proporționale în concordanță 
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concordanță deplină cu legislația UE; de 

aceea, invită Comisia să susțină statele 

membre în procesul de elaborare a politicii 

și în adoptarea unor dispoziții conforme cu 

legislația UE; 

deplină cu legislația UE; de aceea, invită 

Comisia să susțină statele membre în 

procesul de elaborare a politicii și în 

adoptarea unor dispoziții conforme cu 

legislația UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35a. regretă că reacțiile guvernelor 

locale la dezvoltarea modelelor de afaceri 

colaborative au fost, până în prezent, 

foarte fragmentate și, în unele cazuri, în 

contradicție cu potențialul și beneficiile 

dezvoltării acestui sector, precum și 

contrare așteptărilor consumatorilor; 

consideră că sunt necesare acțiuni 

generale coordonate la nivel european 

pentru a împiedica autoritățile locale și 

regionale să adopte norme care sunt 

incompatibile cu legislația UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   340 

Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35a. îndeamnă platformele să joace un 

rol activ în colaborarea cu autoritățile 

locale. În special, își exprimă speranța că 

platformele își vor asuma un rol de lider 

în punerea în aplicare a infrastructurii 
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orașelor inteligente, facilitând tranziția 

către infrastructuri mai eficiente orientate 

către cetățeni; 

Or. it 

 

Amendamentul   341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35b. invită statele membre să respecte și 

să pună pe deplin în aplicare Directiva 

privind comerțul electronic (Directiva 

2000/31/CE) și Directiva privind serviciile 

(Directiva 2006/123/CE); susține că libera 

circulație a prestatorilor de servicii și 

libertatea de stabilire, astfel cum sunt 

prevăzute la articolele 56 și 49 din TFUE, 

sunt esențiale pentru a concretiza 

dimensiunea europeană a serviciilor și, 

prin urmare, a pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul   342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35c. solicită statelor membre să pună 

capăt fenomenului de suprareglementare, 

care are deseori un caracter protecționist 

și restricționează avantajele pe care le 

prezintă intrarea pe piață a unor noi 

operatori, în scopul de a proteja operatorii 

cu tradiție pe piață și alți actori sociali; 

consideră că este necesar ca statele 
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membre să se abțină de la acțiuni 

necoordonate și de la măsuri unilaterale 

restrictive nejustificate împotriva 

întreprinderilor din economia 

colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   343 

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

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor; 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative, accentul nemaifiind pus pe 

orașele inteligente, ci pe orașele 

colaborative bazate pe partajare și pe 

practici de punere în comun; este de 

asemenea convins că economia 

colaborativă poate fi o soluție pentru a 

aborda probleme specifice, poate oferi 

oportunități semnificative zonelor rurale și 

celor de la periferia orașelor și poate 

transmite noile forme de dezvoltare prin 

procese de producție locale conectate la 

nivel global în cadrul unei proceduri de 

inovare favorabilă incluziunii; consideră 

că acest lucru poate genera noi forme de 

concurență între teritorii, bazate pe 

disponibilitatea bunurilor colective locale 

în concurență (cum ar fi infrastructura, 

structurile de învățământ, serviciile 

pentru întreprinderi); 

Or. en 

 

Amendamentul   344 
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Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor; 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative zonelor rurale și 

celor de la periferia orașelor, precum și 

regiunilor și sectorului turismului în 

general; consideră că sectorul călătoriilor 

și al turismului poate obține beneficii de 

pe urma digitalizării care deschide o serie 

de oportunități pentru IMM-uri; 

subliniază că economia colaborativă are 

un impact socio-economic pozitiv, ajutând 

comunitățile marginalizate, cum ar fi 

migranții, șomerii pe termen lung și 

lucrătorii cu fracțiune de normă să fie 

activi pe piața forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   345 

Jiří Maštálka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor; 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le oferă oportunități 

semnificative zonelor rurale și celor de la 

periferia orașelor, precum și regiunilor și 
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turismului în general; de asemenea, 

consideră că sectorul călătoriilor și al 

turismului poate obține beneficii de pe 

urma digitalizării care deschide o serie de 

oportunități de afaceri pentru IMM-uri și 

subliniază faptul că economia 

colaborativă poate avea un impact socio-

economic pozitiv, ajutând comunitățile 

marginalizate, cum ar fi migranții, 

lucrătorii cu fracțiune de normă și 

șomerii de lungă durată să fie activi pe 

piața forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul   346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor; 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și regiunilor periferice, montane și rurale, 

oferind, de asemenea, beneficii indirecte 

pentru sectorul turismului; 

Or. en 

 

Amendamentul   347 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor; 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le oferă oportunități 

semnificative zonelor rurale și celor de la 

periferia orașelor, precum și regiunilor și 

turismului în general; 

Or. en 

 

Amendamentul   348 

Maria Grapini 

 

Propunerea de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor; 

36. observă că cei care au făcut primul 

pas sunt orașele, unde condiții precum 

densitatea populației și proximitatea fizică 

favorizează adoptarea de practici 

colaborative; este de asemenea convins că 

economia colaborativă le poate oferi 

oportunități semnificative și zonelor rurale 

și celor de la periferia orașelor, dar și 

zonelor mai sărace; 

Or. ro 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. sprijină crearea unui „forum”, 

implicând CoR și toate instituțiile UE 

relevante, orașele și alte instituții, 

organizații și rețele locale active la nivel 
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local, regional, rural și periferic în 

domeniul economiei colaborative pentru a 

împărtăși experiențe și a face schimb de 

bune practici, pentru a consolida 

dimensiunea locală a economiei 

colaborative și pentru a colabora cu 

parteneriatele tematice relevante din 

cadrul Agendei urbane pentru UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. salută intenția autoritățile locale și 

naționale de a-și asuma un rol activ în 

dezvoltarea unor sisteme de colaborare, 

inclusiv punerea în aplicare de măsuri 

specifice pentru promovarea și difuzarea 

serviciilor de interes general, cu scopul de 

a consolida structura socială locală și a 

promova dezvoltarea de idei de afaceri, 

cum ar fi aplicațiile pentru internet; 

Or. it 

Amendamentul   351 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru 

a permite cât mai multor persoane să 

joace un rol activ în economia 

colaborativă; este de părere că potențialul 

economiei colaborative va putea fi 

eliminat 
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valorificat la maximum numai prin 

politici performante de incluziune socială 

la nivelul UE, începând cu utilizarea 

sigură și cu discernământ a TIC ca 

competență cheie pentru strategiile 

privind învățarea pe tot timpul vieții; 

Or. en 

 

Amendamentul   352 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru 

a permite cât mai multor persoane să 

joace un rol activ în economia 

colaborativă; este de părere că potențialul 

economiei colaborative va putea fi 

valorificat la maximum numai prin 

politici performante de incluziune socială 

la nivelul UE, începând cu utilizarea 

sigură și cu discernământ a TIC ca 

competență cheie pentru strategiile 

privind învățarea pe tot timpul vieții; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul   353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; 
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de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici 

performante de incluziune socială la 

nivelul UE, începând cu utilizarea sigură 

și cu discernământ a TIC ca competență 

cheie pentru strategiile privind învățarea 

pe tot timpul vieții; 

Or. de 

 

Amendamentul   354 

Adam Szejnfeld 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici 

performante de incluziune socială la 

nivelul UE, începând cu utilizarea sigură 

și cu discernământ a TIC ca competență 

cheie pentru strategiile privind învățarea 

pe tot timpul vieții; 

37. scoate în evidență importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; 

Or. pl 

Amendamentul   355 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 
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de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de incluziune socială la nivelul UE, 

începând cu utilizarea sigură și cu 

discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; 

de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de formare la nivelul UE, începând cu 

utilizarea sigură și cu discernământ a TIC 

ca competență cheie pentru strategiile 

privind învățarea pe tot timpul vieții; 

Or. fr 

Amendamentul   356 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de incluziune socială la nivelul UE, 

începând cu utilizarea sigură și cu 

discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum prin politici performante la 

nivelul UE, începând cu utilizarea sigură și 

cu discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; 

Or. cs 

Amendamentul   357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 
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colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de incluziune socială la nivelul UE, 

începând cu utilizarea sigură și cu 

discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de incluziune socială la nivelul UE, 

începând cu utilizarea sigură și cu 

discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; subliniază importanța 

încurajării femeilor și a fetelor să 

dobândească competențe legate de TIC, 

oferindu-le oportunități pentru a face 

acest lucru, astfel încât acestea să fie în 

măsură să se bucure din plin de 

avantajele economiei colaborative; 

Or. en 

 

Amendamentul   358 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de incluziune socială la nivelul UE, 

începând cu utilizarea sigură și cu 

discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; 

37. scoate în lumină importanța unor 

competențe și deprinderi adecvate pentru a 

permite cât mai multor persoane să joace 

un rol activ în economia colaborativă; este 

de părere că potențialul economiei 

colaborative va putea fi valorificat la 

maximum numai prin politici performante 

de incluziune socială la nivelul UE, 

începând cu utilizarea sigură și cu 

discernământ a TIC ca competență cheie 

pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; subliniază importanța 

încurajării femeilor și a fetelor să 

dobândească competențe legate de TIC, 

oferindu-le oportunități pentru a face 

acest lucru, astfel încât acestea să fie în 

măsură să se bucure din plin de 

avantajele economiei colaborative; 

Or. en 
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Amendamentul   359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 37a. solicită Comisiei să aibă o 

atitudine proactivă în ceea ce privește 

încurajarea cooperării dintre sectorul 

public și cel privat, în special în ceea ce 

privește adoptarea unor sisteme de 

identificare electronică, cu scopul de a 

spori încrederea consumatorilor și a 

furnizorilor de servicii în tranzacțiile 

online, pe baza cadrului UE pentru 

recunoașterea reciprocă a identificărilor 

electronice, și să elimine celelalte bariere 

existente în calea dezvoltării economiei 

colaborative, cum ar fi obstacolele în 

calea unor scheme de asigurări 

transfrontaliere; 

Or. en 

 

Amendamentul   360 

Marcus Pretzell 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. subliniază că sistemele de 

finanțare colaborativă – precum 

finanțarea participativă – au succes 

numai dacă sunt integrate împreună cu 

canalele de finanțare tradiționale într-un 

ecosistem de finanțare performant; 

eliminat 

Or. de 

Amendamentul   361 
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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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. subliniază că sistemele de finanțare 

colaborativă – precum finanțarea 

participativă – au succes numai dacă sunt 

integrate împreună cu canalele de 

finanțare tradiționale într-un ecosistem de 

finanțare performant; 

39. subliniază că sistemele de finanțare 

colaborativă – precum finanțarea 

participativă – reprezintă o completare 

importantă a canalelor de finanțare 

tradiționale, care fac parte dintr-un 

ecosistem de finanțare performant; 

Or. en 

 

Amendamentul   362 

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

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

Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. încurajează Comisia să sprijine 

inițiative și acțiuni care să favorizeze mai 

mult cercetarea și informarea privind 

evoluția și impactul economiei 

colaborative în Europa; salută, în special, 

proiectul-pilot privind economia 

colaborativă, adoptat recent, menit să 

ajute IMM-urile și întreprinderile sociale 

europene cu un puternic potențial de 

creștere să utilizeze și să beneficieze de 

potențialul și de toate posibilitățile oferite 

de modelul de afaceri din economia 

colaborativă; 

Or. en 

 

Amendamentul   363 
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Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. observă că serviciile furnizate de 

IMM-uri în sectorul economiei 

colaborative nu sunt întotdeauna suficient 

adaptate la nevoile persoanelor cu 

handicap și ale persoanelor în vârstă; 

solicită ca instrumentele și programele 

care vizează sprijinirea acestor operatori 

să țină cont de nevoile persoanelor cu 

handicap; 

Or. en 

 

Amendamentul   364 

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

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39b. invită Comisia să faciliteze și să 

promoveze accesul la linii de finanțare 

adecvate pentru antreprenorii europeni 

care își desfășoară activitatea în sectorul 

economiei colaborative și, de asemenea, 

în cadrul Programului pentru cercetare și 

inovare al UE – Orizont 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul   365 

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

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 c (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39c. observă dezvoltarea rapidă și 

răspândirea tot mai mare a tehnologiilor 

inovatoare și a instrumentelor digitale, 

cum ar fi aplicațiile de tip blockchain și 

tehnologia registrelor distribuite, inclusiv 

în sectorul financiar; subliniază că 

utilizarea acestor tehnologii 

descentralizate ar putea permite tranzacții 

de la persoană la persoană eficace și 

conexiuni în economia colaborativă, care 

să conducă la crearea de piețe sau de 

rețele independente, înlocuind, pe viitor, 

intermedierea asigurată în prezent de 

platformele colaborative; 

Or. en 

 

Amendamentul   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 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39d. în același timp, solicită Comisiei să 

monitorizeze efectele și impactul 

dezvoltării și răspândirii acestor 

tehnologii digitale în modelul de afaceri 

al economiei colaborative; salută 

inițiativa Comisiei de a asigura caracterul 

adecvat al legislației privind protecția 

consumatorilor în cadrul acestei activități 

și atrage atenția asupra necesității de a 

asigura o protecție adecvată a 

consumatorilor chiar în ceea ce 

tranzacțiile de la persoană la persoană 

prin intermediul aplicațiilor de tip 

blockchain și al tehnologiei registrelor 

distribuite; 
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Or. en 

 


