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Pozmeňujúci návrh   1 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 

Nadpis 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

o Európskej agende pre kolaboratívne 

hospodárstvo 

o Európskej agende pre 

sprostredkovateľské hospodárstvo1a 

 _________________ 

 1a Prierezový pozmeňujúci návrh, ktorý sa 

má uplatňovať v celom texte. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 - so zreteľom na svoje uznesenie z 

24. novembra 2016 o nových 

príležitostiach pre malé podniky v odvetví 

dopravy vrátane modelov hospodárstva 

spoločného využívania zdrojov1a, 

 _________________ 

 1a Prijaté texty, P8_TA(2016)0455 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 - so zreteľom na schôdzu pracovnej 

skupiny Rady na vysokej úrovni pre 

konkurencieschopnosť a rast, ktorá sa 

konala 12. septembra 2016, a na diskusný 

dokument predsedníctva1a, 

 _________________ 

 1a 

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

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

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 - so zreteľom na svoje uznesenie z 

19. januára 2017 o európskom pilieri 

sociálnych práv, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie -A (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -A. keďže by sme sa mali zamyslieť 

nad vhodnosťou pojmu „kolaboratívne 

hospodárstvo“, pretože pomáha vzniku 

profesionálov v tejto oblasti; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   6 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

zaznamenalo v posledných rokoch rýchly 

rast, pokiaľ ide o používateľov, transakcie 

a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú 

poskytované výrobky a služby, a stalo sa 

výzvou pre etablované podniky v mnohých 

oblastiach hospodárstva; 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

zaznamenalo v posledných rokoch rýchly 

rast, pokiaľ ide o používateľov, transakcie 

a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú 

poskytované výrobky a služby, a stalo sa 

výzvou pre hospodárske modely 

etablované v mnohých oblastiach; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

zaznamenalo v posledných rokoch rýchly 

rast, pokiaľ ide o používateľov, transakcie 

a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú 

poskytované výrobky a služby, a stalo sa 

výzvou pre etablované podniky v mnohých 

oblastiach hospodárstva; 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

zaznamenalo v posledných rokoch rýchly 

rast, pokiaľ ide o používateľov, transakcie 

a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú 

poskytované výrobky a služby, narušilo 

hospodársku rovnováhu hodnotového 

reťazca a stalo sa výzvou pre etablované 

podniky v mnohých oblastiach 

hospodárstva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Pina Picierno 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 



 

PE599.597v01-00 6/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

zaznamenalo v posledných rokoch rýchly 

rast, pokiaľ ide o používateľov, transakcie 

a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú 

poskytované výrobky a služby, a stalo sa 

výzvou pre etablované podniky v mnohých 

oblastiach hospodárstva; 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

zaznamenalo v posledných rokoch rýchly 

rast, pokiaľ ide o používateľov, 

zamestnanosť, transakcie a príjmy, 

pretvorilo spôsob, akým sú poskytované 

výrobky a služby, a stalo sa výzvou pre 

etablované podniky v mnohých oblastiach 

hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže v štúdii pre Komisiu 

spoločnosť PricewaterhouseCoopers 

odhadla, že do roku 2025 budú mnohé 

oblasti hospodárstva spoločného 

využívania zdrojov svojou veľkosťou 

konkurovať príslušným tradičným 

odvetviam, pričom budú existovať 

platformy v piatich odvetviach 

generujúcich celoeurópske príjmy 

v hodnote nad 80 mld. EUR a uľahčujúce 

transakcie v hodnote takmer 570 mld. 

EUR1a; 

 _________________ 

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

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

economy-sectors-could-deliver--570-

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

a011-a7f6b9bb488f 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   10 
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Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

nie je alternatívou voči tradičnému 

hospodárstvu, ani sa ho nesnaží 

konfrontovať, ale skôr prináša nové výzvy 

a možnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

je pre občanov EÚ sociálne prínosné; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ab. keďže podľa projekcie spoločnosti 

PwC porastú príjmy hospodárstva 

spoločného využívania zdrojov v Európe 

o 35 – 40 % ročne, a v celosvetovom 

meradle by kolaboratívne hospodárstvo 

malo do roku 2025 zodpovedať 50 % 

odvetvia prenájmov1a; 

 _________________ 
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 1a 

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

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-

economy-sizing-the-revenue-

opportunity.html 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže tieto radikálne zmeny majú 

značný vplyv na právne prostredie, pretože 

stierajú rozdiely medzi spotrebiteľom a 

poskytovateľom, zamestnancom a 

samostatne zárobkovo činnou osobou a 

profesionálnym a neprofesionálnym 

poskytovaním služieb, čím sa spochybňujú 

mnohé rozhodujúce oblasti práva EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže tieto radikálne zmeny majú 

značný vplyv na právne prostredie, pretože 

stierajú rozdiely medzi spotrebiteľom a 

poskytovateľom, zamestnancom a 

samostatne zárobkovo činnou osobou a 

profesionálnym a neprofesionálnym 

poskytovaním služieb, čím sa spochybňujú 

mnohé rozhodujúce oblasti práva EÚ; 

B. keďže tieto radikálne zmeny majú 

značný vplyv na právne prostredie, pretože 

stierajú hranice medzi spotrebiteľom a 

poskytovateľom, zamestnancom a 

samostatne zárobkovo činnou osobou a 

profesionálnym a neprofesionálnym 

poskytovaním služieb, čím sa spochybňujú 

mnohé rozhodujúce oblasti práva EÚ; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže malé a stredné podniky 

(MSP) sú hlavným motorom európskeho 

hospodárstva, pričom v číslach za rok 

2014 predstavujú 99,8 % všetkých 

podnikov mimo finančný sektor 

a zabezpečujú dve tretiny všetkých 

pracovných miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie b a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

ponúka mladým ľuďom, migrantom, 

zamestnancom na kratší pracovný čas 

a seniorom prístup na pracovný trh; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže modely kolaboratívneho 

hospodárstva môžu pomôcť pri posilnení 

účasti žien na trhu práce a hospodárstve, 

pretože ponúkajú príležitosti pružných 

foriem podnikania a zamestnávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže modely kolaboratívneho 

hospodárstva môžu pomôcť pri posilnení 

účasti žien na trhu práce a hospodárstve, 

pretože ponúkajú príležitosti pružných 

foriem podnikania a zamestnávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   19 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže tieto radikálne zmeny majú 

významný a často veľmi negatívny vplyv 

na zamestnanosť, a to napriek 

príležitostiam, ktoré tento sektor 

hospodárstva môže predstavovať; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   20 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže by sa pred prijatím 

akéhokoľvek legislatívneho alebo 

regulačného rámca mala pochopiť celá 

rôznorodosť hospodárskych modelov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže kolaboratívne hospodárstvo 

sa rozvíja v kontexte organizovanej 

hospodárskej deregulácie, v ktorej už 

mnohé odvetvia čelia ostrej nekalej 

konkurencii a celková cenová úroveň už 

dve desaťročia len rastie; keďže kvôli 

tomu, že už boli výrazne oslabené 

absenciou inteligentného protekcionizmu, 

nedokážu sa mnohé odvetvia rýchlo 

prispôsobiť vzniku tejto novej digitálnej 

formy konkurencie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 
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Odôvodnenie B b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže nedávno zverejnené 

oznámenie Komisie s názvom Európska 

agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

predstavuje dobré východisko pre 

efektívnu podporu a reguláciu tohto 

odvetvia, je potrebné do ďalšej analýzy 

a odporúčaní v tejto oblasti začleniť 

pohľad rodovej rovnosti a reflektovať 

v nich ustanovenia relevantných 

antidiskriminačných právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže nedávno zverejnené 

oznámenie Komisie s názvom Európska 

agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

predstavuje dobré východisko pre 

efektívnu podporu a reguláciu tohto 

odvetvia, je potrebné do ďalšej analýzy 

a odporúčaní v tejto oblasti začleniť 

pohľad rodovej rovnosti a reflektovať 

v nich ustanovenia relevantných 

antidiskriminačných právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 
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Odôvodnenie B b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže z nedávnej štúdie 

Komisie vyplýva, že 17 % európskych 

spotrebiteľov už využilo služby 

poskytované hospodárstvom spoločného 

využívania zdrojov, a 52 % vie 

o ponúkaných službách1a; 

 _________________ 

 1a Bleskový prieskum Eurobarometer 438 

(marec 2016) na tému Využívanie 

kolaboratívnych platforiem. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B c (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bc. keďže len 1,7 % podnikov v EÚ 

naplno využíva pokročilé digitálne 

technológie, zatiaľ čo 41 % ich nevyužíva 

vôbec; keďže digitalizácia všetkých 

odvetví je kľúčová pre zachovanie 

a zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B c (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bc. keďže rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva predstavuje veľkú výzvu pre 
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obranu digitálnej suverenity nášho 

kontinentu, pre ochranu strategických dát 

a pre digitálnu a priemyselnú nezávislosť 

členských štátov Európskej únie od 

Silicon Valley, a kladie kľúčové otázky, 

ktoré sa týkajú automatického prenosu 

osobných údajov do amerických 

superpočítačov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B d (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bd. keďže pružnosť a jednoduchosť 

vstupu, ktoré sú kolaboratívnemu 

hospodárstvu vlastné, môžu zabezpečiť 

pracovné príležitosti skupinám, ktoré sú 

tradične z pracovného trhu vylúčené, 

najmä ženám, mladým ľuďom 

a migrantom; keďže služby 

kolaboratívneho hospodárstva môžu byť 

dobrým spôsobom, ako sa stať samostatne 

zárobkovo činnou osobou, a môžu 

presadzovať kultúru podnikania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta oznámenie o Európskej 

agende pre kolaboratívne hospodárstvo a 

zdôrazňuje, že by malo predstavovať prvý 

vypúšťa sa 
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krok smerom ku komplexnejšej a 

ambicióznejšej stratégii EÚ v tejto oblasti; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta oznámenie o Európskej agende 

pre kolaboratívne hospodárstvo a 

zdôrazňuje, že by malo predstavovať prvý 

krok smerom ku komplexnejšej a 

ambicióznejšej stratégii EÚ v tejto oblasti; 

1. víta oznámenie o Európskej agende 

pre kolaboratívne hospodárstvo a 

zdôrazňuje, že by malo predstavovať prvý 

krok smerom ku komplexnejšej a 

ambicióznejšej stratégii EÚ v tejto oblasti, 

ktorej cieľom by mal byť európsky právny 

rámec; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   30 

Anna Hedh 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta oznámenie o Európskej agende 

pre kolaboratívne hospodárstvo a 

zdôrazňuje, že by malo predstavovať prvý 

krok smerom ku komplexnejšej a 

ambicióznejšej stratégii EÚ v tejto oblasti; 

1. víta oznámenie o Európskej agende 

pre kolaboratívne hospodárstvo a 

zdôrazňuje, že by malo predstavovať prvý 

krok smerom ku komplexnejšej a 

ambicióznejšej stratégii EÚ v tejto oblasti; 

zdôrazňuje, že by to Komisia mala viac 

ozrejmiť, aby sa zaistila vyvážená 

a primeraná cesta vpred; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   31 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zastáva názor, že kolaboratívne 

hospodárstvo pokrývajúce činnosti, ktoré 

sú ziskové, ale nie sú to hospodárske 

činnosti realizované profesionálne, by 

nemalo byť vystavené ďalšej 

administratívnej záťaži; Na druhej strane 

sa domnieva, že subjekty profesionálne 

zapojené do sprostredkovateľských 

činností medzi poskytovateľmi 

a príjemcami služieb v kontexte 

kolaboratívneho hospodárstva, by mali 

podliehať všeobecne platnej právnej 

úprave podnikania; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. upozorňuje však na to, že pojem 

„kolaboratívne hospodárstvo“ je vhodný 

len tam, kde ide o skutočne participatívne 

trhy a iné platformy medzi rovnocennými 

stranami (peer-to-peer), pričom mnohé 

platformy fungujú ako sprostredkovatelia 

a tradičných dvojstranných trhoch 

a pridávajú tak tretí rozmer tvorby zisku, 

ktorý nesúvisí s povahou kolaboratívneho 

hospodárstva zloženého na rovnocenných 

stranách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   33 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. domnieva sa, že nie je potrebné, 

aby Komisia prijala podrobnú reguláciu 

kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   34 

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

Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 
významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z 

posilnenej konkurencie, služieb 

prispôsobených na mieru a nižších cien; 

2. vyjadruje presvedčenie, že 

kolaboratívne hospodárstvo vytvára 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí ťažia z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

2. vyjadruje presvedčenie, že 

kolaboratívne hospodárstvo vytvára 
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zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 
významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z 

posilnenej konkurencie, služieb 

prispôsobených na mieru a nižších cien; 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí ťažia z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, bude naďalej 

vytvárať významné príležitosti pre 

občanov a spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z 

posilnenej konkurencie, služieb 

prispôsobených na mieru, väčšieho výberu 

a nižších cien; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z 

posilnenej konkurencie, služieb 

prispôsobených na mieru a nižších cien; 

2. vyjadruje presvedčenie, že keď sa 

kolaboratívne hospodárstvo rozvíja 

zodpovedným spôsobom, vytvára 

významné možnosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí ťažia z posilnenej 

konkurencie, rôznorodých služieb 

prispôsobených na mieru a nižších cien; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   38 

Anna Hedh 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom a tak, aby 

neohrozovalo súčasnú úroveň ochrany 

spotrebiteľov aj pracovníkov, môže 

vytvoriť významné príležitosti pre občanov 

a spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z 

posilnenej konkurencie, služieb 

prispôsobených na mieru a nižších cien; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   39 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; okrem toho sa 

domnieva, že to môže nastať len vtedy, ak 

sa zachová hospodárska súťaž 

s tradičnými odvetviami a pluralita 

aktérov v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť 

významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej 

konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; zdôrazňuje, že rast 

v tomto odvetví je podnecovaný 

spotrebiteľmi a vedie k posilneniu 

postavenia spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   41 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. zdôrazňuje, že je potrebné 

umožniť podnikom rásť tým, že sa 

odstránia prekážky, duplicity 

a fragmentácia, ktoré brzdia cezhraničný 

rozvoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 2b. uznáva, že kvôli tomu, že je 

kolaboratívne hospodárstvo relatívne 

neznámy terén, je potrebné premyslieť 

politiky súvisiace s daňami, právami 

pracovníkov a zodpovednosťou; opakuje 

však, že tieto záležitosti je nutné riešiť na 

vnútroštátnej úrovni; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2c. nabáda členské štáty, aby 

zabezpečili jednoznačnosť práva 

a nepovažovali kolaboratívne 

hospodárstvo za hrozbu pre tradičné 

hospodárstvo; zdôrazňuje, že je dôležité 

regulovať kolaboratívne hospodárstvo 

spôsobom, ktorý uľahčuje a umožňuje, 

a nie obmedzuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   44 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo prináša nové podnikateľské 

príležitosti a rast; 



 

PE599.597v01-00 22/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo by takisto mohlo priniesť 

nové podnikateľské príležitosti, pracovné 

miesta a rast, a to aj z hľadiska zapojenia 

žien do hospodárstva a pre občanov, ktorí 

by inak nemohli byť súčasťou pracovnej 

sily, a môže tak zvýšiť sociálnu 

udržateľnosť hospodárskeho systému; 

preto zdôrazňuje potenciálny prínos 

kolaboratívneho hospodárstva 

k hospodárskej udržateľnosti EÚ 

z hľadiska dosahovania celkových cieľov 

v oblasti efektívneho využívania zdrojov, 

udržateľného poľnohospodárstva, boja 

proti zmene klímy či budovania 

obehového hospodárstva 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo by takisto mohlo priniesť 
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mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

nové podnikateľské príležitosti, pracovné 

miesta a prosperitu, a aj otvoriť nové 

možnosti zamestnania pre nezamestnané 

alebo ekonomicky neaktívne osoby, 

a navyše by mohlo byť miestom vstupu na 

pracovný trh pre mnoho mladých ľudí, 

ktorí ťažko hľadajú prvé pracovné 

miesto; okrem toho sa domnieva, že 

kolaboratívne hospodárstvo by mohlo 

pomôcť pritiahnuť nové kategórie 

používateľov a mohlo by zohrávať dôležitú 

úlohu pri zvyšovaní efektívnosti 

hospodárskeho systému, ale aj jeho 

sociálnej a environmentálnej udržateľnosti; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   47 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo prináša nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo prináša nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   49 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a 

mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo takisto prináša nové 

podnikateľské príležitosti, pracovné miesta 

a rast, a zohráva dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   50 

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

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo by takisto mohlo priniesť 
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mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a mohlo 

by zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

nové podnikateľské príležitosti, pracovné 

miesta a rast, a mohlo by zohrávať dôležitú 

úlohu pri zvyšovaní efektívnosti 

hospodárskeho systému, ale aj jeho 

sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, 

čím zlepšuje hospodársky rast, dobré 

sociálne životné podmienky a ochranu 

životného prostredia, a prispieva 

k prechodu na obehové hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a mohlo 

by zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo by takisto mohlo priniesť 

nové podnikateľské príležitosti, pracovné 

miesta a rast, a to aj z hľadiska zapojenia 

žien do hospodárstva, a mohlo by zohrávať 

dôležitú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti 

hospodárskeho systému, ale aj jeho 

sociálnej udržateľnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   52 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a mohlo 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo by takisto mohlo priniesť 

zaujímavé podnikateľské príležitosti, nové 

pracovné miesta a solídny rast, a mohlo by 
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by zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho 

systému, ale aj jeho sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti a sociálnej 

zodpovednosti podnikov; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   53 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

spoločného využívania zdrojov by takisto 

mohlo priniesť nové podnikateľské 

príležitosti, pracovné miesta a rast, a mohlo 

by zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne 

hospodárstvo by takisto mohlo priniesť 

nové príležitosti pre občanov a podniky, 

pracovné miesta a rast, a mohlo by 

zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj 

jeho sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   54 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. domnieva sa, že obchodné modely 

kolaboratívneho hospodárstva prinášajú 

spoločnosti lepšiu alokáciu zdrojov 

a aktív, ktoré sa inak využívajú 

nedostatočne, čo zase prispieva k väčšej 

udržateľnosti spotreby a podporuje 

obehové hospodárstvo; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   55 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   56 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže mať hlboký vplyv na 

tradične zavedené modely podnikania;  

Or. cs 
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Pozmeňujúci návrh   57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 
na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže mať významný vplyv 

na tradične zavedené modely podnikania; 

chápe výzvy vyplývajúce z rozličných 

právnych noriem pre podobné hospodárske 

subjekty; má obavu o vyváženie ochrany 

spotrebiteľa a posilnenia postavenia 

spotrebiteľov, práv pracovníkov 

a príležitostí pre pracovníkov, a potenciálu 

v oblasti dodržiavania daňových predpisov 

a daňovej transparentnosti; uznáva, že 

kolaboratívne hospodárstvo má vplyv na 

mestské aj vidiecke prostredie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   59 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; 

zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť vysokú 

úroveň ochrany spotrebiteľa a v plnej 

miere rešpektovať práva pracovníkov 

a daňové predpisy; uznáva účinky, ktoré 

majú kolaboratívne podniky na mestské 

prostredie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   60 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; je 

znepokojený prítomnosťou sieťových 

efektov, ktoré môžu podporovať vznik 

monopolov; uznáva účinky, ktoré majú 

kolaboratívne podniky na mestské 

prostredie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   61 

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

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

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania v mnohých 

strategických odvetviach ako doprava, 

ubytovanie, reštauračné služby, služby, 

maloobchod a finančné služby; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   62 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené regulované modely podnikania; 

zdôrazňuje riziko rozličných právnych 

noriem pre podobné hospodárske činnosti 

a subjekty; je znepokojený rizikom 

zníženia ochrany spotrebiteľa, práv 

pracovníkov a dodržiavania daňových 

predpisov; uznáva účinky, ktoré majú 
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kolaboratívne podniky na mestské 

prostredie a na politiku bývania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   63 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a najmä ich 

sociálnej ochrany, a dodržiavania 

daňových predpisov; uznáva účinky, ktoré 

majú kolaboratívne podniky na mestské 

prostredie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   64 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo by mohlo mať hlboký vplyv 

na tradične zavedené modely podnikania; 

zdôrazňuje riziko rozličných právnych 

noriem pre podobné hospodárske subjekty; 

je znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 
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účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   65 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania; zdôrazňuje 

riziko rozličných právnych noriem pre 

podobné hospodárske subjekty; je 

znepokojený rizikom zníženia ochrany 

spotrebiteľa, práv pracovníkov a 

dodržiavania daňových predpisov; uznáva 

účinky, ktoré majú kolaboratívne podniky 

na mestské prostredie; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne 

hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične 

zavedené modely podnikania a dôsledky 

pre tieto modely; zdôrazňuje riziko 

rozličných právnych noriem pre podobné 

hospodárske subjekty; je znepokojený 

rizikom zníženia ochrany spotrebiteľa, práv 

pracovníkov a dodržiavania daňových 

predpisov; uznáva účinky, ktoré majú 

kolaboratívne podniky na mestské 

prostredie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. berie na vedomie vzostup 

partnerských hodnotení a fór ako súčasti 

kolaboratívneho a širšieho hospodárstva; 

víta to a súhlasí s Komisiou, že tieto prvky 

by mohli byť prostriedkom na riešenie 

prípadov asymetrickej výmeny informácií; 

zdôrazňuje, že tieto hodnotenia a fóra sú 

efektívny spôsob zabezpečenia lepšej 
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výmeny informácií, lepších služieb pre 

spotrebiteľov a riešenia sťažností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   67 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o 

uplatniteľné predpisy a obmedzenia pri 

výkone individuálnych práv; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   68 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o 

uplatniteľné predpisy a obmedzenia pri 

výkone individuálnych práv; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o 

uplatniteľné predpisy a obmedzenia pri 

výkone individuálnych práv; 

5. poukazuje na to, že jednotný trh je 

v súčasnosti roztrieštený kvôli odlišným 

prístupom na miestnej a národnej úrovni, 

absencii koordinácie medzi členskými 

štátmi a absencii presadzovania práva zo 

strany Európskej komisie; je veľmi 

znepokojený negatívnym vplyvom právnej 

neistoty a zložitosti pravidiel na európske 

začínajúce podniky a spoločenské 

organizácie, ktoré sú do kolaboratívneho 

hospodárstva zapojené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné 

predpisy a obmedzenia pri výkone 

individuálnych práv; 

5. poukazuje na to, že podniky 

a regulačné orgány nevedia, ako 

uplatňovať už existujúce nariadenia 

a smernice, čo vedie k tomu, že regionálne 

a národné orgány spôsobujú väčšiu 

roztrieštenosť jednotného trhu ; je si 

vedomý toho, že ak sa táto neznalosť 

nebude náležite usmerňovať, mohla by 

viesť k právnej neistote, pokiaľ ide o 

uplatniteľné predpisy a obmedzenia pri 

výkone individuálnych práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné 

predpisy a obmedzenia pri výkone 

individuálnych práv; 

5. domnieva sa, že regulácia musí 

zodpovedať účelu v digitálnom veku; 

domnieva sa, že kroky zamerané na 

riešenie sivých zón v oblasti regulácie a 

roztrieštenosti jednotného trhu musia byť 

nadčasové a mali by digitálne inovácie 

podporovať, nie ohrozovať; je si vedomý 

toho, že ak sa tieto zmeny nebudú náležite 

usmerňovať, mohli by viesť k právnej 

neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné predpisy 

a obmedzenia pri výkone individuálnych 

práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   72 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné 

predpisy a obmedzenia pri výkone 

individuálnych práv; 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie a roztrieštenosti 

jednotného trhu; je si vedomý toho, že ak 

sa tieto zmeny nebudú náležite 

usmerňovať, mohli by viesť k právnej 

neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné predpisy 

a obmedzenia pri výkone individuálnych 

práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   73 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné 

predpisy a obmedzenia pri výkone 

individuálnych práv; 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie a roztrieštenosti 

jednotného trhu; je si vedomý toho, že ak 

sa tieto zmeny nebudú náležite 

usmerňovať, mohli by viesť k právnej 

neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné predpisy 

a obmedzenia pri výkone individuálnych 

práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   74 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné 

predpisy a obmedzenia pri výkone 

individuálnych práv; 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých 

zón v oblasti regulácie, následného 

nedodržiavania existujúcich predpisov a 

roztrieštenosti jednotného trhu; je si 

vedomý toho, že ak sa tieto zmeny nebudú 

náležite usmerňovať, mohli by viesť k 

právnej neistote, pokiaľ ide o uplatniteľné 

predpisy a obmedzenia pri výkone 

individuálnych práv a ochrane 

spotrebiteľov; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   75 

Pina Picierno 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. poukazuje na to, že je potrebné 

zabrániť daným aktérom vo vytvorení 

monopolnej pozície, vytlačení menších 

podnikov z trhu a teda znížení možností 

voľby, ktoré majú spotrebitelia 

k dispozícii; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   76 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   77 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

6. domnieva sa, že existencia 

prehľadného právneho prostredia je 

nutným predpokladom úspešného 
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rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

fungovania kolaboratívneho hospodárstva 

v EÚ; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   78 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre rozkvet 

kolaboratívneho hospodárstva v EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

udržateľné a efektívne kolaboratívne 
hospodárstvo v EÚ; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

harmonizovaného, dynamického a jasného 

právneho prostredia má prvoradý význam 

pre rozkvet kolaboratívneho hospodárstva 

v EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   80 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; zdôrazňuje, že solidarita, rovnosť, 

spolupatričnosť a dôvera sú základné 

prvky tohto hospodárstva, a že pravidlá 

spolupráce, a to aj v oblasti bezpečnosti, 

kvality služieb a ochrany dát, sú zásadne 

dôležité pre spravodlivé a bezpečné 

kolaboratívne hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   81 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; podporuje úsilie o zachovanie 

proporcionality v oblasti regulácie, 

s využitím jednoznačných všeobecných 

zásad a vymedzení a bez nadmerne 

prikazujúceho prístupu k novému 

a premenlivému odvetviu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   82 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet a rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva v EÚ pri súčasnom 

zachovaní spravodlivých podmienok 

hospodárskej súťaže a vysokej úrovne 

ochrany spotrebiteľov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   83 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia vytvárajúceho rovnosť 

podmienok má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; 

6. domnieva sa, že rozvoj 

dynamického a jasného právneho 

prostredia má prvoradý význam pre 

rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v 

EÚ; konštatuje, že už dnes existujú mnohé 

príklady použitia samoregulácie 
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a spoluregulácie na dosiahnutie týchto 

cieľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   85 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov 

sociálnych a vytvoriť nové formy 

spoločenstva; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   86 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov 

sociálnych a vytvoriť nové formy 

spoločenstva; 

vypúšťa sa 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh   87 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov 

sociálnych a vytvoriť nové formy 

spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu rozvoja spoločnosti; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   88 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a umožniť vznik nového typu vzťahu 

medzi svojimi subjektmi; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za súhrn nových obchodných 

modelov ponúkajúcich tovar a služby, ale 

aj za novú formu integrácie medzi 

hospodárstvom a spoločnosťou, ktorá 

dokáže ukotviť hospodárske vzťahy do 

vzťahov sociálnych a vytvoriť nové formy 

spoločenstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   90 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi tradičnými 

hospodárskymi modelmi a spoločnosťou, 

ktorá dokáže ukotviť hospodárske vzťahy 

do vzťahov sociálnych a vytvoriť nové 

formy spoločenstva a nové obchodné 

modely; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   91 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu prepojenia medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

pripomína však, že je potrebné rozlišovať 

medzi rôznymi formami kolaboratívnych 

systémov, ktoré môžu ponúkať služby 

zahŕňajúce darovanie, výmenu, úhradu 

vynaložených nákladov a trh, a to od 

skutočného spoločného využívania 

zdrojov po činnosť generujúcu zisk, a so 

zapojením spolupráce rovnocenných 

partnerov a služieb poskytovaných 

profesionálnymi subjektmi; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   93 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

domnieva sa, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže byť hnacou silou 

rozvoja sociálneho kapitálu 

a hospodárskeho rastu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné 

považovať kolaboratívne hospodárstvo 

nielen za obchodný model, ale aj za novú 

formu integrácie medzi hospodárstvom a 

spoločnosťou, ktorá dokáže ukotviť 

hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych 

a vytvoriť nové formy spoločenstva; 

konštatuje, že služby ponúkané v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva sú založené 

na širokom spektre vzťahov, napríklad 

vrátane bezplatných ponúk, výmeny 

v pravom zmysle slova, úhrady 

vynaložených nákladov a činností 

generujúcich zisk; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   95 

Antonio López-Istúriz White 
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Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. domnieva sa, že by sa malo jasne 

rozlišovať medzi prostým 

sprostredkovaním cez technologické 

platformy a poskytovaním inej služby 

informačnej spoločnosti; vyzýva preto, aby 

sa využívali interpretačné kritériá uvedené 

v oznámení Komisie z 2. júna 2016 

nazvanom Európska agenda pre 

kolaboratívne hospodárstvo; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   96 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v 

MSP; 

8. konštatuje, že kolaboratívne 

hospodárstvo v Európe zatiaľ tvoria najmä 

MSP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   97 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v 

MSP; 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

niektoré subjekty kolaboratívneho 

hospodárstva v Európe majú množstvo 

osobitných čŕt; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   98 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v 

MSP; 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom toho, že v európskom 

hospodárstve majú významnú úlohu malé 

a stredné podniky; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   99 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v MSP; 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v MSP; 

konštatuje, že tieto črty ponúkajú nové 
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možnosti pre kolaboratívne hospodárstvo 

v Európe, súčasne však vytvárajú pre 

kolaboratívne platformy mnohé výzvy 

v tom smere, aby boli na celosvetovom 

trhu veľmi konkurencieschopné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   100 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v MSP; 

8. upozorňuje na skutočnosť, že 

kolaboratívne hospodárstvo v Európe má 

množstvo osobitných čŕt, pretože je vo 

všeobecnosti viac zakorenené na miestnej 

úrovni a je odrazom európskej štruktúry 

podnikania, ktorá spočíva väčšinou v MSP 

a mikropodnikoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   101 

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

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

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

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje, že je dôležité čeliť 

výzvam, ktoré vznikajú, keď európski 

spotrebitelia používajú internetové 

platformy s hlavným sídlom mimo EÚ, 

v neeurópskom kultúrnom a regulačnom 

kontexte, a to najmä so zreteľom na 

ochranu údajov, zodpovednosť 
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platforiem, dane a právnu úpravu 

zamestnanosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   102 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. poznamenáva, že európski 

podnikatelia majú silný sklon k vytváraniu 

kolaboratívnych platforiem na sociálne 

účely, a uznáva rastúci záujem o modely 

riadenia založené na spoločnom 

vlastníctve; 

9. poznamenáva, že európski 

podnikatelia aj spotrebitelia kolaboratívne 

hospodárstvo čoraz viac obľubujú; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   103 

Anna Hedh 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. poznamenáva, že európski 

podnikatelia majú silný sklon k vytváraniu 

kolaboratívnych platforiem na sociálne 

účely, a uznáva rastúci záujem o modely 

riadenia založené na spoločnom 

vlastníctve; 

9. poznamenáva, že európski 

podnikatelia majú silný sklon k vytváraniu 

kolaboratívnych platforiem na sociálne 

účely, a uznáva rastúci záujem o modely 

riadenia založené na spoločnom 

vlastníctve; zároveň sa domnieva, že je 

potrebné rozlišovať kolaboratívne 

podniky motivované ziskom a motivované 

sociálnymi, udržateľnými záujmami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   104 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup 

ku kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

10. zdôrazňuje, že vládna moc nesmie 

z ideologických dôvodov obmedzovať 

zmluvnú slobodu medzi poskytovateľmi 

a príjemcami služieb, ak predmetná 

zmluva nepredstavuje žiadne riziko pre 

verejnú politiku; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   105 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   106 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 



 

AM\1116419SK.docx 51/180 PE599.597v01-00 

 SK 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre ženy, 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   108 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre ženy, 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   109 

Maria Grapini 
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Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá a pre 

osoby so zdravotným postihnutím; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   110 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

všetkým formám diskriminácie, aby sa 

zabezpečil účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť 

formám diskriminácie, aby sa zabezpečil 

účinný a rovnocenný prístup ku 

kolaboratívnym službám, najmä pre 

znevýhodnené osoby a spoločenstvá; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. domnieva sa, že služby ponúkané 

v rámci kolaboratívneho hospodárstva, 

ktoré sú verejne inzerované a ponúkané 

kvôli zisku, patria do rozsahu pôsobnosti 

smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní 
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zásady rovnakého zaobchádzania medzi 

mužmi a ženami v prístupe k tovaru a 

službám a k ich poskytovaniu, a preto by 

mali byť v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   112 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. domnieva sa, že služby ponúkané 

v rámci kolaboratívneho hospodárstva, 

ktoré sú verejne inzerované a ponúkané 

kvôli zisku, patria do rozsahu pôsobnosti 

smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní 

zásady rovnakého zaobchádzania medzi 

mužmi a ženami v prístupe k tovaru a 

službám a k ich poskytovaniu, a preto by 

mali byť v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   113 

Anna Hedh 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje, že je dôležité 

nevylučovať nové formy podnikania 

z pôsobnosti pravidiel a právnych 

predpisov venovaných ochrane 
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pracovníkov a spotrebiteľov kvôli ich 

inovatívnej forme; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   114 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje, že platformy generujú 

viac než primeranú hodnotu podľa 

veľkosti ich siete; uznáva riziko 

vytvárania monopolov a podporuje všetko 

úsilie o presadzovanie interoperability 

platforiem; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10b. domnieva sa, že v závislosti od 

právnej povahy vzťahu medzi 

individuálnymi poskytovateľmi služieb 

a poskytovateľom platformy platí, že ak je 

vzťah pracovným vzťahom alebo 

samostatnou zárobkovou činnosťou, mali 

by sa uplatňovať smernice 2006/54/EÚ 

alebo 2010/41/EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   116 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10b. domnieva sa, že v závislosti od 

právnej povahy vzťahu medzi 

individuálnymi poskytovateľmi služieb 

a poskytovateľom platformy platí, že ak je 

vzťah pracovným vzťahom alebo 

samostatnou zárobkovou činnosťou, mali 

by sa uplatňovať smernice 2006/54/EÚ 

alebo 2010/41/EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   117 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila 

neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj 

prístup ku kolaboratívnemu hospodárstvu 

zameraný na spoločné statky, aby sa tak 

podporila šíriteľnosť sociálneho 

hospodárstva a prístup k voľne 

dostupným poznatkom; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   118 

Adam Szejnfeld 
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Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila 

neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj 

prístup ku kolaboratívnemu hospodárstvu 

zameraný na spoločné statky, aby sa tak 

podporila šíriteľnosť sociálneho 

hospodárstva a prístup k voľne 

dostupným poznatkom; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   119 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila 

neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj 

prístup ku kolaboratívnemu hospodárstvu 

zameraný na spoločné statky, aby sa tak 

podporila šíriteľnosť sociálneho 

hospodárstva a prístup k voľne 

dostupným poznatkom; 

11. domnieva sa, že kolaboratívne 

hospodárstvo zamerané na spoluprácu 

podporí zvyšovanie znalostí a zručností 

v spoločnosti; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   120 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila 

neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj 

prístup ku kolaboratívnemu hospodárstvu 

zameraný na spoločné statky, aby sa tak 

podporila šíriteľnosť sociálneho 

hospodárstva a prístup k voľne dostupným 

poznatkom; 

11. vyzýva Komisiu, aby 

povzbudzovala kolaboratívne 

hospodárstvo ako celok, prioritne odvetvia 

s ťažším prístupom k financovaniu, ako 

sú neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj 

prístup ku kolaboratívnemu hospodárstvu 

zameraný na spoločné statky, aby sa tak 

podporila šíriteľnosť sociálneho 

hospodárstva a prístup k voľne dostupným 

poznatkom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   121 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila 

neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj 

prístup ku kolaboratívnemu hospodárstvu 

zameraný na spoločné statky, aby sa tak 

podporila šíriteľnosť sociálneho 

hospodárstva a prístup k voľne dostupným 

poznatkom; 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila 

neziskové, používateľmi riadené 

kolaboratívne postupy zamerané na 

budovanie zdieľania, solidarity a 

spolupráce, ako aj prístup ku 

kolaboratívnemu hospodárstvu zameraný 

na spoločné potreby, aby sa tak podporila 

šíriteľnosť sociálneho hospodárstva a 

prístup k voľne dostupným poznatkom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   122 

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

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

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. zdôrazňuje význam 

ultravysokorýchlostných pevných 

a bezdrôtových sietí ako nutnej podmienky 

rozvoja plného potenciálu 

kolaboratívneho hospodárstva a na 

využívanie prínosov kolaboratívneho 

modelu; pripomína preto, že je potrebné 

zaistiť primeraný prístup na sieť pre 

všetkých občanov v EÚ, najmä v tých 

oblastiach, kde zatiaľ dostatočná 

konektivita nie je k dispozícii; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   123 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   124 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

12. je znepokojený tým, že veľká časť 

rodiaceho sa kolaboratívneho hospodárstva 

je naďalej neregulovaná; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

12. je znepokojený tým, že nie je vždy 

úplne jasné, ktoré predpisy EÚ platia pre 

všetky odvetvia kolaboratívneho 

hospodárstva, a to viedlo ku vzniku 

výrazných rozdielov medzi členskými 

štátmi v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, čo len prehĺbilo roztrieštenosť 

jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

12. konštatuje, že mnohé časti 

kolaboratívneho hospodárstva pokrýva 

vnútroštátna a miestna regulácia; uznáva 

však, že medzi členskými štátmi vznikajú 

niektoré výrazné rozdiely v dôsledku 
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regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu;  

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 

predpisov a judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   127 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 
medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

12. je znepokojený tým, že medzi 

členskými štátmi vznikajú výrazné rozdiely 

v dôsledku vnútroštátnych, regionálnych a 

miestnych predpisov a judikatúry, z čoho 

plynie riziko roztrieštenosti jednotného 

trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   128 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

12. je znepokojený rizikom 

roztrieštenosti jednotného trhu a 

konštatuje, že hoci veľká časť rodiaceho sa 

kolaboratívneho hospodárstva je naďalej 

neregulovaná, medzi členskými štátmi 

vznikajú výrazné rozdiely v dôsledku 

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 

predpisov a judikatúry; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   129 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva patrí do sivých zón v oblasti 

regulácie, medzi členskými štátmi 

vznikajú výrazné rozdiely v dôsledku 

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 

predpisov a judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   130 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva je naďalej neregulovaná, 

medzi členskými štátmi vznikajú výrazné 

rozdiely v dôsledku vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych predpisov a 

judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu; 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká 

časť rodiaceho sa kolaboratívneho 

hospodárstva patrí do sivých zón, medzi 

členskými štátmi vznikajú výrazné rozdiely 

v dôsledku vnútroštátnych, regionálnych a 

miestnych predpisov a judikatúry, z čoho 

plynie riziko roztrieštenosti jednotného 

trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   131 

Jiří Maštálka 
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Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. súčasne uznáva, že v súlade so 

zásadou subsidiarity si miestne špecifiká 

môžu vyžadovať odlišný prístup 

k regulácii činností kolaboratívneho 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zdôrazňuje zložitú povahu odvetvia 

dopravy v kolaboratívnom hospodárstve aj 

za jeho hranicami; konštatuje, že toto 

odvetvie podlieha výraznej regulácii, 

najmä v oblasti prístupu k profesii, 

dotknutých činností a rozvoja dopravných 

služieb, ich používania a uvádzania na trh 

(výhradné práva, obmedzenie počtu 

licencií), ako aj dotáciám; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že sa občas spolu 

s inými faktormi používajú ako zámienka 

na vytváranie umelých prekážok, najmä 

proti novým obchodným modelom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   133 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   134 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   135 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; okrem toho 

zdôrazňuje existujúce uplatniteľné 

pravidlá, napríklad smernicu o službách 

(smernica 2006/123/EÚ), a potrebu toho, 
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aby členské štáty zintenzívnili 

presadzovanie práva; osobitne nabáda 

Komisiu, aby využila všetky prostriedky, 

ktoré má k dispozícii, na zaistenie 

plnohodnotného a správneho 

vykonávania existujúcich pravidiel a aby 

začala konanie o porušení práva vždy, 

keď sa zistí nesprávne alebo nedostatočné 

vykonávanie právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   136 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; poukazuje 

na už existujúce a uplatniteľné pravidlá, 

napríklad smernicu o službách, a potrebu 

toho, aby členské štáty zintenzívnili 

presadzovanie práva; nabáda Komisiu, 

aby využila všetky prostriedky, ktoré má 

k dispozícii, na zaistenie plnohodnotného 

a správneho vykonávania existujúcich 

pravidiel a aby používala konanie 

o porušení práva vždy, keď sa zistí 

nesprávne alebo nedostatočné 

vykonávanie právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   137 

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

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; požaduje 

jednoznačný rámec presadzovania 

spotrebiteľského acquis a smernice 

o službách; nabáda Komisiu a členské 

štáty, aby zaistili plnohodnotné 

vykonávanie existujúcich pravidiel, 

s využitím konania o porušení práva vždy, 

keď sa zistí nesprávne alebo nedostatočné 

vykonávanie právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   138 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; osobitne 

zdôrazňuje problematiku ochrany údajov 

a vyzýva všetky subjekty, aby v 

kolaboratívnom hospodárstve dodržiavali 

a presadzovali všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

13. naliehavo žiada Komisiu, aby 

riešila súčasnú roztrieštenosť, ale vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že jej oznámenie 

dostatočne neobjasnilo uplatniteľnosť 

existujúcich právnych predpisov EÚ na 

rôzne modely kolaboratívneho 

hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   140 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva; 

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú 

roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že jej oznámenie dostatočne 

neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich 

právnych predpisov EÚ na rôzne modely 

kolaboratívneho hospodárstva, a navrhuje 

zlepšiť komunikáciu na vnútornom trhu; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 13a. zdôrazňuje existujúcu právnu 

úpravu v smernici o službách a to, že ju 

mnohé členské štáty nedokážu zaviesť do 

praxe; vyzýva Komisiu, aby podala ďalšie 

žaloby za porušenie povinnosti voči 

členským štátom, ktoré napriek tomu, že 

smernicu transponovali, zatiaľ nezaistili 

jej dodržiavanie miestnymi a 

regionálnymi orgánmi; naliehavo žiada 

Komisiu, aby urýchlila riešenie prípadov 

porušenia povinnosti a prípadov v oblasti 

hospodárskej súťaže, a umožnila tak 

rýchle riešenia pre podniky aj 

jednotlivcov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

členské štáty zintenzívnili presadzovanie 

existujúcich právnych predpisov, 

predovšetkým smernice o službách; vyzýva 

Komisiu, aby využila všetky dostupné 

nástroje na zaistenie plnohodnotného 

a správneho vykonávania pravidiel 

jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby 

urýchlila konania o porušení práva vždy, 

keď sa zistí nesprávne alebo nedostatočné 

vykonávanie právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. domnieva sa, že neexistujú 

univerzálne kritériá na klasifikáciu 

služieb poskytovaných prostredníctvom 

kolaboratívnych platforiem a že je 

potrebné postupovať podľa analýz, ktoré 

zohľadňujú osobitné črty predmetného 

odvetvia a územia, na ktorom sa služby 

majú poskytovať; poukazuje však na to, 

že je dôležité rozlišovať medzi 

profesionálnymi službami a službami 

poskytovanými medzi rovnocennými 

partnermi (peer-to-peer); domnieva sa, že 

toto rozlíšenie by vo všeobecnosti malo 

zohľadňovať niekoľko faktorov vrátane 

frekvencie služby, dôvodu poskytovania 

služby a úrovne príjmov generovaných 

poskytovateľom služby; domnieva sa, že 

napríklad služba poskytovaná často, za 

odmenu a nie za úhradu vynaložených 

nákladov, a ktorá môže generovať príjmy 

presahujúce prahové hodnoty stanovení 

vnútroštátnymi alebo miestnymi orgánmi, 

môže byť považovaná za profesionálnu 

činnosť; taktiež sa domnieva, že ak 

internetová platforma kontroluje dodávku 

služieb ponúkaných poskytovateľmi na 

tejto platforme a určuje zmluvné 

podmienky zahŕňajúce povinnosť tieto 

služby poskytnúť, napríklad vo forme 

možností výberu toho, kedy a ako často 

poskytovateľ musí služby ponúkané na 

platforme poskytovať, mala by sa 

predmetná činnosť považovať za činnosť 

profesionálnej povahy; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   144 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. súčasne uznáva, že Európska únia 

nemôže akceptovať flexibilitu bez 

bezpečnosti, ak jednotlivec nesie riziko 

trhu a podmienky a normy zamestnania 

sú vyprázdnené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   145 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, 

či služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, 

či služby poskytujú profesionáli alebo 

14. súhlasí s tým, že v súlade so 

Zmluvou o EÚ a uplatniteľnými 

sekundárnymi právnymi predpismi musia 

byť akékoľvek požiadavky na prístup k 

trhu pre kolaboratívne platformy a 

poskytovateľov služieb nevyhnutné, 



 

PE599.597v01-00 70/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

odôvodnené a primerané z hľadiska 

plnenia cieľov legitímneho verejného 

záujmu vymedzených v smernici 

o službách; pripomína, že smernica 

o službách zahŕňa povinnosť orgánov 

členských štátov zrevidovať existujúce 

právne predpisy a takéto obmedzenia trhu 

odstrániť; domnieva sa, že partnerskí 

poskytovatelia by mali podliehať 

miernejším právnym požiadavkám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   147 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by za určitých, nie však 

akýchkoľvek okolností mohlo 

zohľadňovať to, či služby poskytujú 

profesionáli alebo súkromné osoby, pričom 

partnerskí poskytovatelia podliehajú 

miernejším právnym požiadavkám; 

uznáva, že je potrebné, aby sa súčasné aj 

nové subjekty a služby spojené 

s digitálnymi platformami rozvíjali 

v podnikaní naklonenom konkurenčnom 

prostredí, transparentnom z hľadiska 

legislatívnych zmien; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   148 

Antonio López-Istúriz White 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú právnym 

požiadavkám prispôsobeným ich povahe, 

a to bez toho, aby to malo vplyv na 

zachovanie kvalitatívnych noriem; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

alebo žiadnym právnym požiadavkám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, a malo by tiež umožniť 

rozlišovanie medzi profesionálnymi 

službami a službami medzi rovnocennými 

partnermi (peer-to-peer), pričom služby 

medzi rovnocennými partnermi podliehajú 

miernejším právnym požiadavkám 

primeraným okolnostiam; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   151 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. zdôrazňuje, že akákoľvek 

požiadavka na prístup k trhu pre 

kolaboratívne platformy a poskytovateľov 

služieb musí byť nevyhnutná, odôvodnená 

a primeraná a že toto posúdenie by malo 

závisieť od toho, či služby poskytujú 

profesionáli alebo súkromné osoby, pričom 

partnerskí poskytovatelia podliehajú 

miernejším právnym požiadavkám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   152 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť okrem 

iného od toho, či služby poskytujú 

profesionáli alebo súkromné osoby, pričom 

partnerskí poskytovatelia podliehajú 

miernejším právnym požiadavkám a so 

zohľadnením odvetvových rozdielov; 

zdôrazňuje však, že súčasné aj nové 

subjekty a služby spojené s digitálnymi 

platformami sa potrebujú rozvíjať 

v podnikaniu naklonenom konkurenčnom 

prostredí, vrátane väčšej transparentnosti 

z hľadiska legislatívnych zmien, a môžu 

koexistovať v rámci zdravej konkurencie, 

čoho protikladom je zneužívanie výnimiek 

z práva EÚ s cieľom zablokovať vstup 

nových subjektov na trh; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   153 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; konštatuje však, že 

vysoké normy ochrany spotrebiteľa musia 

zostať prioritou; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   154 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo závisieť od toho, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

súkromné osoby, pričom partnerskí 

poskytovatelia podliehajú miernejším 

právnym požiadavkám; 

14. súhlasí s tým, že požiadavky na 

prístup k trhu pre kolaboratívne platformy 

a poskytovateľov služieb musia byť 

nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že 

toto posúdenie by malo okrem iného 

závisieť od toho, či služby poskytujú 

profesionáli alebo súkromné osoby, pričom 

partnerskí poskytovatelia podliehajú 

miernejším právnym požiadavkám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. víta návrhy, ktoré obsahuje balík 

o službách, a usmernenia v oblasti 

regulovaných profesií; požaduje ďalšiu 

revíziu a harmonizáciu pravidiel v oblasti 

prístupu k regulovaným profesiám 

a činnostiam v Európe, aby sa novým 

subjektom a službám spojeným 

s digitálnymi platformami umožnilo 

rozvíjať sa v podnikaní naklonenom 

konkurenčnom prostredí, vrátane väčšej 

transparentnosti z hľadiska legislatívnych 

zmien, a koexistovať so súčasnými 

subjektmi v prostredí zdravej 

konkurencie; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. súhlasí s oznámením v tom smere, 

že pri posudzovaní toho, či požiadavky na 

prístup k trhu a iné požiadavky spĺňajú 

podmienky smernice o službách by 

členské štáty mali zohľadňovať osobitné 

črty obchodných modelov kolaboratívneho 

hospodárstva; súhlasí s dokumentom na 

rokovanie Rady o kolaboratívnom 

hospodárstve v tom, že nie všetko, čo sa 

v nejakom hospodárskom odvetví 

historicky považovalo za odôvodnené 

a primerané, je automaticky odôvodnené 

a primerané aj v kolaboratívnom 

hospodárstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   157 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

poskytla ďalšie usmernenia pre členské 

štáty s cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

vypúšťa sa 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh   158 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

poskytla ďalšie usmernenia pre členské 

štáty s cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   159 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

poskytla ďalšie usmernenia pre členské 

štáty s cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

15. naliehavo vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby sa spoločne dohodli na 

usmerneniach pre rozlišovanie medzi 

partnermi („peers“) a profesionálmi, čo je 

rozhodujúce pre spravodlivý rozvoj 

kolaboratívneho hospodárstva; žiada 

európsku komisiu, aby uskutočnila štúdiu 

existujúcich prahových hodnôt 

v kolaboratívnom hospodárstve v rôznych 

členských štátoch s cieľom lepšie 

pochopiť existujúcu prax a získať 

schopnosť analyzovať najlepšiu možnú 

cestu vpred, a to so zreteľom na rozličnú 

hospodársku realitu a kúpnu silu 

v rôznych členských štátoch; uznáva, že 

unifikované riešenie nemusí byť vhodné; 

konštatuje, že tieto usmernenia by mali 

zohľadňovať to, že môže existovať 
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niekoľko vymedzení toho, čo zahŕňa 

pojem „profesionál“, a to podľa dotknutej 

oblasti práva; zdôrazňuje, že významným 

kritériom rozlišovania medzi partnermi 

a profesionálmi je to, či používateľ 

vytvára zisk alebo sa len delí o náklady; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   160 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

poskytla ďalšie usmernenia pre členské 

štáty s cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

15. vyzýva Komisiu, aby poskytla 

ďalšie odporúčania pre členské štáty s 

cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

poskytla ďalšie usmernenia pre členské 

štáty s cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

15. konštatuje, že v súčasnosti je 

v mnohých členských štátoch tendencia 

stanoviť prahové hodnoty na odlíšenie 

profesionálnych služieb od služieb 

poskytovaných medzi rovnocennými 

partnermi (peer-to-peer), a dúfa, že tieto 

prahové hodnoty nebudú rigidné a 

naopak umožnia zohľadňovanie 

charakteristík odvetví, v ktorých sa 
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poskytujú profesionálne služby, 

a sociálnej a hospodárskej situácie 

predmetného územia; okrem toho 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla 

ďalšie usmernenia pre členské štáty s 

cieľom stanoviť účinné kritériá 

rozlišovania medzi partnermi („peers“) a 

profesionálmi, čo je rozhodujúce pre 

spravodlivý rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 

jednoznačné vymedzenia, poskytnúť tak 

platformám a ich používateľom právnu 

istotu a zaistiť rozvoj kolaboratívneho 

hospodárstva v EÚ; konštatuje, že 

v odvetví mobility je dôležité jednoznačne 

rozlišovať medzi i) car-poolingom na 

jednej strane a delením sa o náklady 

v kontexte existujúcej cesty, ktorú vodič 

plánoval na vlastné účely, a ii) 

regulovanými službami v oblasti osobnej 

dopravy na strane druhej; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   163 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 15a. zdôrazňuje, že akékoľvek prahové 

hodnoty vychádzajúce z úrovne príjmov 

musia zohľadňovať významné rozdiely 

v oblasti úrovne príjmov a cien medzi 

členskými štátmi; zdôrazňuje, že nemôže 

existovať žiadna unifikovaná prahová 

hodnota príjmu v celej EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   164 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môžu vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na profesionálnych poskytovateľov 

služieb, aby sa vytvorili rovnaké 

podmienky pre porovnateľné kategórie 

poskytovateľov služieb a odstránila sa 

zbytočná regulačná záťaž; 

16. žiada preskúmanie platných 

právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

profesionálnych poskytovateľov služieb, 

aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre 

porovnateľné kategórie poskytovateľov 

služieb a odstránila sa zbytočná regulačná 

záťaž; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môžu vytvoriť nepomer medzi 

16. upriamuje pozornosť na to, že 

stanovenie prahových hodnôt môže 

vytvoriť vhodnú deliacu líniu medzi 
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mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na profesionálnych 

poskytovateľov služieb, aby sa vytvorili 

rovnaké podmienky pre porovnateľné 

kategórie poskytovateľov služieb a 

odstránila sa zbytočná regulačná záťaž; 

partnermi („peers“) a podnikmi; súčasne 

zdôrazňuje, že je nutné odstrániť 

zbytočnú regulačnú záťaž, najmä 

v prípade mikropodnikov a malých 

podnikov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môžu vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na profesionálnych poskytovateľov 

služieb, aby sa vytvorili rovnaké 

podmienky pre porovnateľné kategórie 

poskytovateľov služieb a odstránila sa 

zbytočná regulačná záťaž; 

16. domnieva sa, že partnerskí 

poskytovatelia, zväčša súkromné osoby 

ponúkajúce služby príležitostne, by nemali 

patriť do vymedzenia profesionálnych 

poskytovateľov služieb, a prahové 

hodnoty môžu byť v tomto smere užitočné 

na stanovenie výnimiek pre partnerov 

(„peers“) z právnych požiadaviek; súčasne 

upriamuje pozornosť na riziko, že 

stanovenie prahových hodnôt môže nielen 

vytvoriť nepomer medzi mikropodnikmi a 

malými podnikmi na jednej strane a 

partnermi („peers“) na strane druhej, ale aj 

vytvoriť nepomer medzi mestami, 

regiónmi a členskými štátmi v prípade 

stanovenia rozličných prahových hodnôt 

na miestnej, regionálnej či vnútroštátnej 

úrovni; žiada preto zjednodušenie a 

modernizáciu platných právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na profesionálnych 

poskytovateľov služieb, aby sa odstránila 

zbytočná regulačná záťaž a aby sa zaistilo, 

aby právne požiadavky boli primerané, 

nevyhnutné a nediskriminačné; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môžu vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na profesionálnych 

poskytovateľov služieb, aby sa vytvorili 

rovnaké podmienky pre porovnateľné 

kategórie poskytovateľov služieb a 
odstránila sa zbytočná regulačná záťaž; 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môže vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto, aby sa pred 

zvážením toho, či by sa právna úprava 

platná pre profesionálnych 

poskytovateľov služieb mala zrevidovať, 

zabezpečila plnohodnotná analýza 

potenciálnych dôsledkov a aby sa 

odstránila zbytočná regulačná záťaž; 

varuje pred výzvami na legislatívne kroky, 

ktoré bránia inovácii; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   168 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môžu vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na profesionálnych poskytovateľov 

služieb, aby sa vytvorili rovnaké 

podmienky pre porovnateľné kategórie 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že uplatniteľné pravidlá môžu 

vytvoriť nepomer medzi mikropodnikmi a 

malými podnikmi na jednej strane a 

partnermi („peers“) na strane druhej; žiada 

preto preskúmanie platných právnych 

predpisov vzťahujúcich sa na 

profesionálnych poskytovateľov služieb, 

aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre 

porovnateľné kategórie poskytovateľov 
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poskytovateľov služieb a odstránila sa 

zbytočná regulačná záťaž; 

služieb a odstránila sa zbytočná regulačná 

záťaž; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môžu vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na profesionálnych poskytovateľov 

služieb, aby sa vytvorili rovnaké 

podmienky pre porovnateľné kategórie 

poskytovateľov služieb a odstránila sa 

zbytočná regulačná záťaž; 

16. súčasne upriamuje pozornosť na 

riziko, že stanovenie prahových hodnôt 

môže vytvoriť nepomer medzi 

mikropodnikmi a malými podnikmi na 

jednej strane a partnermi („peers“) na 

strane druhej; žiada preto preskúmanie 

platných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na profesionálnych poskytovateľov 

služieb, aby sa vytvorili rovnaké 

podmienky pre porovnateľné kategórie 

poskytovateľov služieb a aby sa táto 

transformácia využila ako príležitosť 

odstrániť zbytočnú regulačnú záťaž 

v prípade všetkých podnikateľov, 

v kolaboratívnom aj tradičnom 

hospodárstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   170 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či 

služby poskytujú profesionáli alebo 

17. domnieva sa, že by sa malo 

zabrániť zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 
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partneri („peers“); zdôrazňuje najmä 

dôležitosť ochrany spotrebiteľov pri 

takýchto partnerských transakciách; víta 

iniciatívu Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské 

právo a predišlo sa zneužívaniu 

kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské 

právo a predišlo sa zneužívaniu 

kolaboratívneho hospodárstva; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); víta iniciatívu Komisie zaistiť 

primeranosť spotrebiteľského práva 

a zabrániť zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; zdôrazňuje však, že by táto 

iniciatíva mala zohľadňovať správanie 

spotrebiteľov a platforiem 

v kolaboratívnom hospodárstve, pričom 

spotrebitelia sú aktívnejší a majú silnejšie 

postavenie než na tradičných trhoch 

a platformy kolaboratívneho hospodárstva 

rýchlejšie a agilnejšie reagujú z hľadiska 

spokojnosti spotrebiteľov, keďže ich 

obchodný model je zväčša založený na 

dôvere; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; uznáva, že niektoré formy 

ochrany môžu poskytovať platformy bez 

potreby regulácie;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   173 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta cieľ 

zabezpečiť primerané spotrebiteľské právo 

a predísť zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
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Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; zdôrazňuje význam 

hľadania riešení, ktoré zvyšujú 

bezpečnosť spotrebiteľov a minimalizujú 

riziká rodovo podmieneného násilia pri 

poskytovaní alebo prijímaní služieb 

v rámci kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   175 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; zdôrazňuje význam 
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hľadania riešení, ktoré zvyšujú 

bezpečnosť spotrebiteľov a minimalizujú 

riziká rodovo podmieneného násilia pri 

poskytovaní alebo prijímaní služieb 

v rámci kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by 

mala byť poskytnutá vysoká a účinná 

úroveň ochrany bez ohľadu na to, či služby 

poskytujú profesionáli alebo partneri 

(„peers“); zdôrazňuje najmä dôležitosť 

ochrany spotrebiteľov pri takýchto 

partnerských transakciách; víta iniciatívu 

Komisie zameranú na to, aby sa 

zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo 

a predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho 

hospodárstva; poukazuje na potrebu 

väčšej jednoznačnosti ochranných prvkov 

pre spotrebiteľov v prípade sporu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   177 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. konštatuje, že by spotrebitelia mali 

mať prístup k informáciám o tom, či 

recenzie ďalších používateľov služieb 

nemôžu byť ovplyvňované 
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poskytovateľom, napríklad 

prostredníctvom platenej reklamy; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. konštatuje, že obťažovanie 

predstavuje v oblasti služieb 

kolaboratívneho hospodárstva osobitnú 

výzvu pre rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že 

hoci politika nulovej tolerancie 

obťažovania, ktorú uplatňujú mnohé 

platformy, je osvedčený postup, ktorý by 

sa mal v tomto odvetví podporovať, je tiež 

potrebné, aby dotknuté platformy 

prioritne riešili prevenciu obťažovania 

a aby zvážili vytvorenie jednoznačných 

postupov oznamovania prípadov zneužitia 

určených pre používateľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   179 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. konštatuje, že obťažovanie 

predstavuje v oblasti služieb 

kolaboratívneho hospodárstva osobitnú 

výzvu pre rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že 
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hoci politika nulovej tolerancie 

obťažovania, ktorú uplatňujú mnohé 

platformy, je osvedčený postup, ktorý by 

sa mal v tomto odvetví podporovať, je tiež 

potrebné, aby dotknuté platformy 

prioritne riešili prevenciu obťažovania 

a aby zvážili vytvorenie jednoznačných 

postupov oznamovania prípadov zneužitia 

určených pre používateľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   180 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17b. domnieva sa, že ak subjekty, ktoré 

sprostredkúvajú uzatváranie zmlúv 

v oblasti kolaboratívneho hospodárstva, 

nemajú vlastné prepracované 

mechanizmy a opatrenia na riešenie 

prípadných sporov, môže byť pre 

spotrebiteľov ťažké domôcť sa svojich 

práv; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   181 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17c. domnieva sa, že spotrebitelia 

s dopytom po službách v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva by mali byť 

oboznámení so svojimi právami 

a povinnosťami pri uzatváraní zmluvy 
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s nepodnikateľom, a malo by sa im 

vysvetliť, v čom sa líšia od práv 

a povinností pri uzatváraní zmluvy 

s podnikateľom; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   182 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z 

dôvodu pretrvávajúcej asymetrickej 

informovanosti alebo nedostatočného 

výberu; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z 

dôvodu pretrvávajúcej asymetrickej 

informovanosti alebo nedostatočného 

výberu; 

18. domnieva sa, že tam, kde 

pretrvávajú dominantní hráči na trhu 

a chýba tak možnosť výberu či 

konkurencia, môžu byť ešte stále potrebné 

klasické pravidlá na ochranu spotrebiteľov 

a kroky na zaistenie toho, aby nové 

subjekty na trhu mali prístup na miestny 

alebo regionálny trh; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z 

dôvodu pretrvávajúcej asymetrickej 

informovanosti alebo nedostatočného 

výberu; 

18. zdôrazňuje, že v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva sú ešte stále 

potrebné predpisy na ochranu 

spotrebiteľov, a to tam, kde pretrváva 

asymetrická informovanosť alebo 

nedostatočný výber; zdôrazňuje preto, že 

potreba ochrany spotrebiteľa by mala 

vychádzať predovšetkým z posúdenia 

toho, do akej miery technológia rieši 

asymetrickú informovanosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   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 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z 

dôvodu pretrvávajúcej asymetrickej 

informovanosti alebo nedostatočného 

výberu; 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú z dôvodu pretrvávajúcej 

asymetrickej informovanosti alebo 

nedostatočného výberu v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva ešte stále 

potrebné predpisy na ochranu 

spotrebiteľov, a to najmä v oblasti 

povinnosti zúčastnených strán v oblasti 

informovania a transparentnosti; 

zdôrazňuje, že transparentnosť je zásadne 

dôležitá pre ochranu spotrebiteľov 

a rozvoj dôvery voči kolaboratívnemu 

hospodárstvu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   186 

Anna Hedh 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z 

dôvodu pretrvávajúcej asymetrickej 

informovanosti alebo nedostatočného 

výberu; 

18. zdôrazňuje, že v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva sú ešte stále 

potrebné predpisy na ochranu 

spotrebiteľov, a to najmä z dôvodu 

pretrvávajúcej asymetrickej informovanosti 

alebo nedostatočného výberu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   187 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z 

dôvodu pretrvávajúcej asymetrickej 

informovanosti alebo nedostatočného 

výberu; 

18. zdôrazňuje, že v mnohých 

prípadoch sú v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva ešte stále potrebné predpisy 

na ochranu spotrebiteľov; taktiež sa 

domnieva, že v mnohých prípadoch 

kolaboratívne hospodárstvo posilňuje 

postavenie spotrebiteľov ďalšími 

informáciami a možnosťou výberu, hoci 

toto v niektorých oblastiach neplatí , a to 

najmä z dôvodu pretrvávajúcej 

asymetrickej informovanosti alebo 

nedostatočného výberu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   188 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. poukazuje na to, že mnoho z toho, 

čo sa v kolaboratívnom hospodárstve 

ponúka, je založené na posúdení 

spotrebiteľmi, a že veľmi veľa 

dodávateľov získava konkurenčnú výhodu 

vďaka falošným posúdeniam; zdôrazňuje 

preto, že by mali existovať garantované 

kontroly toho, že sú posúdenia skutočné, 

realizované nezávislými akreditovanými 

subjektmi; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   189 

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

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

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

Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. zdôrazňuje význam zaistenia 

primeraných informácií pre spotrebiteľov 

o príslušnom právnom režime každej 

transakcie, o kritériách používaných na 

určenie toho, či ide o profesionálnu alebo 

neprofesionálnu transakciu, 

a o následných právach a právnych 

povinnostiach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   190 
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Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. pripomína, že kľúčový význam pre 

zaistene ochrany spotrebiteľa má 

bezpečnosť výrobkov, ktoré sú uvádzané 

na trh; považuje za zásadne dôležité, aby 

kolaboratívne hospodárstvo garantovalo 

bezpečnosť ponúkaných výrobkov 

a služieb pre používateľov; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   191 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18b. je presvedčený o tom, že by 

kolaboratívne platformy mali byť povinné 

viesť evidenciu, z ktorej bude možné zistiť 

všetky nimi sprostredkované zmluvné 

vzťahy vrátane oboch zmluvných strán, 

predovšetkým kvôli riešeniu prípadných 

sporov; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   192 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18c. zdôrazňuje, že prostredníctvom 

kolaboratívneho hospodárstva nemožno 
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obchádzať právne predpisy zaručujúce 

ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť, alebo 

ochranu verejného zdravia; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   193 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18d. upozorňuje, že spotrebiteľom 

nemusí byť vždy jasné, s kým 

v kolaboratívnom hospodárstve uzatvárajú 

zmluvu a aký právny režim sa na ňu 

vzťahuje; je presvedčený o tom, že 

dostatočná identifikácia používateľov 

využívajúcich služby kolaboratívneho 

hospodárstva je nevyhnutná a môže 

zabrániť prípadným nedorozumeniam 

a pomôcť pri presadzovaní práva; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   194 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

vypúšťa sa 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh   195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 
užívateľov; 

19. zdôrazňuje, že rámec pre 

elektronický obchod sa v plnej miere 

vzťahuje aj na platformy kolaboratívneho 

hospodárstva, a preto by internetové 

platformy mali mať režim obmedzenej 

zodpovednosti podľa podmienok 

uvedených v smernici o elektronickom 

obchode; uznáva však, že nepanuje 

právna istota a jednoznačnosť v oblasti 

vymedzenia toho, akú úroveň kontroly 

a znalostí má platforma vo vzťahu 

k informáciám, ktoré sú na nej 

umiestnené; vyzýva Komisiu, aby 

poskytovala ďalšie usmernenia v oblasti 

uplatňovania kritérií určujúcich, či 

platforma poskytuje základnú službu 

alebo je len poskytovateľom hostingu, 

a o možnostiach poskytovateľov hostingu 

podnikať dobrovoľné kroky zamerané na 

posilnenie zodpovedného správania 

a zvýšenie dôvery užívateľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   196 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. zdôrazňuje, že hoci internetoví 

sprostredkovatelia podliehajú všetkým 

právnym predpisom Európskej únie, a to 

aj v oblasti ochrany spotrebiteľa 

a hospodárskej súťaže, a musia ich 

dodržiavať, tzv. bezpečné prístavy 



 

PE599.597v01-00 96/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

zodpovednosti sprostredkovateľov sú 

zásadne dôležité pre ochranu otvorenosti 

internetu, základných práv, právnej istoty 

a inovácie; v tomto smere uznáva, že 

ustanovenia o zodpovednosti 

sprostredkovateľa v smernici 

o elektronickom obchode musia zostať 

nadčasové a technologicky neutrálne;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. pripomína smernicu 

o elektronickom obchode a požiadavky 

v oblasti zodpovednosti 

sprostredkovateľov; súčasne žiada 

platformy, aby prijali dobrovoľné kroky 

na posilnenie zodpovedného správania 

a posilnenie dôvery užívateľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   198 

Igor Šoltes, Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. víta Komisiou ohlásený zámer 

zachovať existujúci režim zodpovednosti 

sprostredkovateľa zakotvený v smernici 

o elektronickom obchode, ktorý je zásadne 

dôležitý pre rozvoj platforiem 

kolaboratívneho hospodárstva; vyzýva 
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Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 

na ozrejmenie postupov oznamovania 

a prijímania opatrení, platných okrem 

iného pre kolaboratívne platformy, ktoré 

by mohli posilniť zodpovedné správanie a 

zvýšiť dôveru užívateľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   199 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby rýchlo 

objasnila režim zodpovednosti 

kolaboratívnych platforiem, a to s cieľom 

posilniť ich zodpovedné správanie, zaistiť 

väčšiu právnu istotu a zvýšiť tak dôveru 

užívateľov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   200 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, a to v záujme podpory ich 

zodpovedného správania, zvýšenia dôvery 

užívateľov a zaistenia transparentnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   201 

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

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

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem – ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov – posúdila ich povinnosti 

podľa už existujúcej regulácie a zvážila, 

či je v tomto smere potrebný ad hoc 

právny predpis; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem a aby ozrejmila, či by platformy 

pôsobiace v odvetviach s rizikami pre 

bezpečnosť užívateľov mali mať 

povinnosť zaistiť náležitú odbornú 

prípravu poskytovateľov služieb, a to 

s cieľom posilniť zodpovedné správanie a 

zvýšiť dôveru užívateľov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 
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Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, a to s cieľom posilniť 

zodpovedné správanie platforiem a zvýšiť 

dôveru užívateľov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   204 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

režim zodpovednosti kolaboratívnych 

platforiem, ktorý by mohol posilniť 

zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru 

užívateľov; domnieva sa, že je v tejto 

súvislosti potrebná Komisiou predkladaná 

výročná správa; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   205 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. zdôrazňuje, že je potrebné 

ozrejmiť ustanovenia o zodpovednosti 

poskytovateľov tovaru a služieb 

a spájajúcich internetových platforiem na 

základe smernice 2004/113/ES o 
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vykonávaní zásady rovnakého 

zaobchádzania medzi mužmi a ženami v 

prístupe k tovaru a službám a k ich 

poskytovaniu, a to najmä v prípadoch 

obťažovania treťou stranou, ktoré sa 

zväčša týkajú žien; vyzýva Komisiu, aby 

v tomto smere uskutočnila právnu analýzu 

a vydala usmernenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   206 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. zdôrazňuje, že je potrebné 

ozrejmiť ustanovenia o zodpovednosti 

poskytovateľov tovaru a služieb 

a spájajúcich internetových platforiem na 

základe smernice 2004/113/ES o 

vykonávaní zásady rovnakého 

zaobchádzania medzi mužmi a ženami v 

prístupe k tovaru a službám a k ich 

poskytovaniu, a to najmä v prípadoch 

obťažovania treťou stranou, ktoré sa 

zväčša týkajú žien; vyzýva Komisiu, aby 

v tomto smere uskutočnila právnu analýzu 

a vydala usmernenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   207 

Antonio López-Istúriz White 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva na prijatie krokov 

zameraných na zaručenie 

plnohodnotného využívania a neustáleho 

dodržiavania pravidiel ochrany 

spotrebiteľa zo strany príležitostných 

poskytovateľov služieb, a to na rovnakej 

alebo porovnateľnej úrovni ako v prípade 

profesionálnych poskytovateľov služieb; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   208 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. pripomína, že v súvislosti 

s kolaboratívnym hospodárstvom 

nemožno zabudnúť na ochranu osobných 

údajov, pretože väčšina subjektov, ktoré 

sprostredkúvajú uzatváranie zmlúv, 

využíva internetové platformy, 

prostredníctvom ktorých získava od 

užívateľov veľké množstvo dát; 

pripomína, že tieto dáta sa často môžu 

poskytovať ďalším subjektom; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   209 

Olga Sehnalová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19b. je presvedčený o tom, že užívatelia 

kolaboratívnych platforiem by mali mať 
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možnosť preniesť svoje osobné údaje 

k inému subjektu; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   210 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú sa na 

kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú žiaduce nové alebo 

zmenené a predpisy; 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú na 

kolaboratívne obchodné modely; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   211 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú sa na 

kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú žiaduce nové alebo 

zmenené a predpisy; 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú na 

kolaboratívne obchodné modely, aby viac 

zaručila právnu istotu všetkých subjektov 

kolaboratívneho hospodárstva a aby 

zhodnotila, či nie sú potrebné nové alebo 

zmenené predpisy; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú sa na 

kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú žiaduce nové alebo 

zmenené a predpisy; 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú na 

kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú vhodné nové alebo 

zmenené predpisy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   213 

Pina Picierno 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú sa na 

kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú žiaduce nové alebo 

zmenené a predpisy; 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie 

preskúmanie právnych predpisov EÚ s 

cieľom znížiť neistotu týkajúcu sa 

predpisov, ktoré sa vzťahujú na 

kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú žiaduce nové alebo 

zmenené predpisy; predovšetkým 

naliehavo žiada Komisiu, aby posúdila 

potrebu nových pravidiel pre aktívnych 

sprostredkovateľov, ktoré by riešili 

problematiku požiadaviek v oblasti 

informovanosti a transparentnosti, normy 

náležitej starostlivosti, neplnenie 

a zodpovednosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   214 
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Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé 

asymetrické informácie a ďalšie 

nedostatky trhu, ktoré boli tradične 

riešené prostredníctvom regulácie, najmä 

prostredníctvom digitálnych mechanizmov 

budovania dôvery; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   215 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé 

asymetrické informácie a ďalšie 

nedostatky trhu, ktoré boli tradične 

riešené prostredníctvom regulácie, najmä 

prostredníctvom digitálnych mechanizmov 

budovania dôvery; 

vypúšťa sa 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh   216 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé 

asymetrické informácie a ďalšie 

nedostatky trhu, ktoré boli tradične 

riešené prostredníctvom regulácie, najmä 

prostredníctvom digitálnych mechanizmov 

budovania dôvery; 

21. zastáva názor, že akýkoľvek nový 

regulačný rámec by mal priniesť 

schopnosť samoregulácie platforiem; je 

presvedčený, že samotné kolaboratívne 

platformy by mohli zohrávať aktívnu úlohu 

v tomto novom regulačnom prostredí, a to 

najmä prostredníctvom digitálnych 

mechanizmov budovania dôvery; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by sa mala zameriavať skôr na 

následnú než na predbežnú reguláciu a že 

by sa v čo najväčšej možnej miere mala 

využívať schopnosť samoregulácie 

platforiem a partnerské hodnotenia; je 

presvedčený, že samotné kolaboratívne 

platformy by mohli zohrávať aktívnu úlohu 

v tomto novom regulačnom prostredí tým, 

že by uviedli na pravú mieru mnohé 

asymetrické informácie a ďalšie nedostatky 

trhu, ktoré boli tradične riešené 

prostredníctvom regulácie, najmä 
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prostredníctvom digitálnych mechanizmov 

budovania dôvery; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   218 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, najmä 

prostredníctvom digitálnych kontrolných 

mechanizmov zameraných na budovanie 

dôvery užívateľov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy môžu 

zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní 

regulačného prostredia tým, že by uviedli 

na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 
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boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   220 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery, považuje však samotné 

samoregulačné označenia kvality za 

nevhodné na dosiahnutie noriem 

bezpečnosti a kvality služieb; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová 

regulácia by mala priniesť schopnosť 
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samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; 

samoregulácie platforiem; je presvedčený, 

že samotné kolaboratívne platformy by 

mohli zohrávať aktívnu úlohu v tomto 

novom regulačnom prostredí tým, že by 

uviedli na pravú mieru mnohé asymetrické 

informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré 

boli tradične riešené prostredníctvom 

regulácie, najmä prostredníctvom 

digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery; víta úsilie mnohých platforiem 

predchádzať nezrovnalostiam v úprave 

recenzií ponúkaných služieb a vyzýva 

všetky platformy, aby a snažili zaistiť 

pravdivosť užívateľských recenzií 

a zabrániť manipuláciám; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   222 

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

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

Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. víta mechanizmy na budovanie 

dôvery, ktoré zaviedli niektoré 

kolaboratívne platformy, vrátane 

zavedenia účinného a spoľahlivého 

systému recenzií a reputácie, zavedenia 

záruk alebo poistenia, overovania 

totožnosti partnerov („peers“) a výrobcov-

spotrebiteľov (napríklad mechanizmov 

predbežnej kontroly) a rozvoja bezpečných 

a transparentnejších platobných 

systémov; nabáda kolaboratívne platformy 

k tomu, aby sa poučili z osvedčených 

postupov a aby informovali a zvyšovali 

informovanosť o právnych povinnostiach 

svojich užívateľov; 

Or. en 



 

AM\1116419SK.docx 109/180 PE599.597v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh   223 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. zdôrazňuje, že digitálne 

mechanizmy budovania dôvery, napríklad 

recenzie so spätnou väzbou, sú základnou 

súčasťou kolaboratívneho hospodárstva; 

považuje preto za potrebné náležitým 

spôsobom riešiť ich zneužívanie, 

napríklad prostredníctvom nezávislej 

kontroly recenzií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   224 

Anna Hedh 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. zdôrazňuje význam jednotnej 

právnej úpravy, aby sa zabezpečilo dobré 

fungovanie jednotného trhu pre všetkých, 

a vyzýva Komisiu, aby pred zavedením 

nových právnych predpisov, ktoré by 

mohli jednotný trh roztrieštiť, zabezpečila 

súčasné pravidlá a právne predpisy 

v oblasti práv pracovníkov a 

spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 
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Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyjadruje znepokojenie nad 

početnými prípadmi podvodov, ktoré sa 

v kolaboratívnom hospodárstve naďalej 

vyskytujú; vyzýva preto platformy, aby 

zaistili existenciu systémov potrebných na 

monitorovanie internetových platieb 

a minimalizovali tak riziko podvodu, a aby 

zabezpečili postupy podávania sťažností 

v záujme zvýšenia dôvery spotrebiteľov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   226 

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

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

Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21b. víta všetky iniciatívy zamerané na 

zvýšenie dôveryhodnosti 

a transparentnosti ratingových 

mechanizmov a na zavedenie 

spoľahlivých kritérií reputácie 

v obchodných modeloch kolaboratívneho 

hospodárstva; považuje obojsmerné 

ratingové mechanizmy a dobrovoľné 

využívanie certifikačných systémov za 

dobré príklady toho, ako zabrániť 

zneužívaniu, manipulácii a falošnej 

spätnej väzbe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   227 



 

AM\1116419SK.docx 111/180 PE599.597v01-00 

 SK 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   229 

Andreas Schwab 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   230 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   231 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

vypúšťa sa 
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nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   232 

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

22. keďže samoregulácia sa ukázala 

byť dobrou alternatívou k predbežnej (ex 

ante) regulácii, najmä v oblasti 

kolaboratívneho hospodárstva vďaka 

novému technologickému vývoju, 

napríklad obojsmernými ratingovými 

mechanizmami; konštatuje, že spokojnosť 

spotrebiteľov so službami 

kolaboratívneho hospodárstva je omnoho 

vyššia než v prípade tradičných odvetví; je 

zároveň presvedčený, že táto 

samoregulačná schopnosť nenahrádza 

potrebu regulácie, napríklad smerníc 

o službách a o elektronickom obchode, 

a spotrebiteľského práva EÚ na zaistenie 

jednoty a vzájomného dopĺňania sa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   233 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

22. zároveň sa domnieva, že táto 

samoregulačná schopnosť neoslabuje 



 

PE599.597v01-00 114/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti 

a otvorenosti, atď.); 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   234 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti 

a otvorenosti, atď.); poukazuje na 

pozitívne skúsenosti v oblasti regulácie na 

miestnej úrovni vedenej zásadami 

transparentnosti informácií, zapojenia, 

začlenenia a dobrej správy vecí verejných 

všeobecne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   235 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 
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potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti 

a otvorenosti, odrádzanie od tvorby 

monopolov, atď.); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   236 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti  

a otvorenosti, atď.); 

22. je zároveň pevne presvedčený, že 

táto samoregulačná schopnosť neoslabuje 

potrebu regulácie, najmä v prípade 

nedostatkov trhu, ktoré platformy 

nedokážu vyriešiť, a iných normatívnych 

cieľov (napr. odstránenie nerovností, 

podnecovanie spravodlivosti, inkluzívnosti 

a otvorenosti, boj proti tieňovej ekonomike 

atď.); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   237 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

vypúšťa sa 
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spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na 

informáciách; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na 

informáciách; 

23. konštatuje, že môže byť užitočné 

posúdiť využívanie dát tam, kde to môže 

mať odlišný vplyv na rôzne segmenty 

spoločnosti a zabrániť diskriminácii, 

pripomína však, že Európska únia už 

vytvorila komplexný rámec ochrany 

údajov a uplatňuje vo svojich politikách 

zásady rovnosti a nediskriminácie; je 

pevne presvedčený, že algoritmy a iné 

podobné prvky duševného vlastníctva 

alebo obchodné tajomstvá by sa nemali 

ohrozovať nejasne alebo slabo 

vymedzenými zásadami, keďže tu je riziko 

ohrozenia samotnej hodnoty produktov 

a služieb ako takých; domnieva sa však, že 

by sa v rámci úlohy EÚ v oblasti 

protimonopolnej politiky malo preskúmať 

používanie automatizovaných cenových 

mechanizmov a podobných nástrojov, 

ktoré majú nenáležitý vplyv na obchodné 

alebo spotrebiteľské rozhodovanie a sú 

v rozpore s právom hospodárskej súťaže 

EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   239 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na 

informáciách; 

23. zdôrazňuje, že je potrebné overiť 

možné poškodzovanie súkromia spôsobené 

veľkými objemami údajov, posúdiť vplyv 

údajov na rôzne segmenty spoločnosti a 

predchádzať diskriminácii;  

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 
vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na informáciách; 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti 

algoritmu; vyzýva Komisiu, aby stanovila 

účinné kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na informáciách; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na 

informáciách; 

23. poukazuje na kľúčový význam 

umožnenia auditu automatizovaných 

rozhodovacích systémov; zdôrazňuje, že je 

potrebné overiť účinky algoritmov 

nezávislými tretími stranami; vyzýva 

Komisiu, aby sa zapojila s členskými 

štátmi, súkromným sektorom 

a relevantnými regulačnými orgánmi do 

štruktúrovaného dialógu s cieľom 

stanoviť pre jednotlivé odvetvia kritériá 

zodpovednosti kolaboratívnych platforiem 

zakladajúcich sa na informáciách za 

nedbalé používanie automatizovaných 

rozhodovacích systémov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyjadruje znepokojenie z toho, že 
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kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na informáciách; 

v niektorých prípadoch údaje získané 

platformami obsahujú citlivé informácie 

o poskytovateľoch služieb 

a používateľoch, napríklad o mieste ich 

pobytu alebo o ich kreditných kartách; 

vyzýva preto platformy, aby dávali 

poskytovateľom služieb a užívateľom 

transparentné informácie o získaných 

osobných údajoch a o tom, ako sa tieto 

údaje spracúvajú, a aby zaistili možnosť 

poskytovateľov služieb a užívateľov dať 

výslovný súhlas so spracúvaním osobných 

údajov; vyzýva Komisiu, aby stanovila 

účinné kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na informáciách; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   243 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti  

algoritmu; zdôrazňuje, že je potrebné 

overiť možné poškodzovanie súkromia 

spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty 

spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné 

kritériá na vypracovanie zásad 

zodpovednosti algoritmu za kolaboratívne 

platformy zakladajúce sa na informáciách; 

23. poukazuje na kľúčový význam 

objasnenia metód, podľa ktorých sa 

prijímajú rozhodnutia na základe 

algoritmu, a záruky primeranosti a 

transparentnosti algoritmu; zdôrazňuje, že 

je potrebné overiť možné poškodzovanie 

súkromia spôsobené veľkými objemami 

údajov, posúdiť vplyv údajov na rôzne 

segmenty spoločnosti a predchádzať 

diskriminácii; vyzýva Komisiu, aby 

stanovila účinné kritériá na vypracovanie 

zásad zodpovednosti algoritmu za 

kolaboratívne platformy zakladajúce sa na 

informáciách; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   244 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, 

ktorý by pozostával z kombinácie 

všeobecných zásad a osobitných pravidiel; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   245 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, 

ktorý by pozostával z kombinácie 

všeobecných zásad a osobitných pravidiel; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 



 

AM\1116419SK.docx 121/180 PE599.597v01-00 

 SK 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, ktorý 

by pozostával z kombinácie všeobecných 

zásad a osobitných pravidiel; 

24. domnieva sa, že spoločný 

regulačný rámec EÚ musí byť inovačný, 

technologicky neutrálny a nadčasový, 

a musí zaviesť odvetvové špecifikácie 

a zároveň uznávať všeobecné zásady; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   247 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, 

ktorý by pozostával z kombinácie 

všeobecných zásad a osobitných pravidiel; 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebné, by sa malo zvážiť 

vypracovanie spoločného horizontálneho 

a harmonizovaného regulačného rámca 

EÚ, ktorý by pozostával z kombinácie 

všeobecných zásad a osobitných pravidiel, 

a to v súlade s doterajšími skúsenosťami 

členských štátov; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, ktorý 

24. vyzýva Komisiu, aby v záujme 

zabránenia ďalšiemu triešteniu 

jednotného trhu posúdila, či by sa okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebné, mal vypracovať 

spoločný horizontálny a harmonizovaný 



 

PE599.597v01-00 122/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

by pozostával z kombinácie všeobecných 

zásad a osobitných pravidiel; 

regulačný rámec EÚ, ktorý by pozostával 

zo všeobecných zásad; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, ktorý 

by pozostával z kombinácie všeobecných 

zásad a osobitných pravidiel; 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebné, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, ktorý 

by pozostával z kombinácie všeobecných 

zásad a osobitných pravidiel; domnieva sa, 

že akékoľvek právne predpisy kladúce na 

subjekty kolaboratívneho hospodárstva 

nové požiadavky, najmä daňové, sociálne 

a environmentálne opatrenia, by mali byť 

primerané, jednoduché a jasné, a nemali 

by brzdiť ich rozvoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebná, by sa mal 

vypracovať spoločný horizontálny a 

harmonizovaný regulačný rámec EÚ, ktorý 

by pozostával z kombinácie všeobecných 

zásad a osobitných pravidiel; 

24. je presvedčený, že okrem 

akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré 

by mohli byť potrebné, by sa mal 

vypracovať pružný spoločný regulačný 

rámec EÚ, ktorý možno prispôsobiť 

miestnemu kontextu, tvorený 
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kombináciou všeobecných zásad a 

osobitných pravidiel; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. domnieva sa, že by sa existujúci 

regulačný rámec EÚ mal naďalej 

uplatňovať a že by sa budúce zmeny 

pozostávajúce zo všeobecných zásad 

a osobitných pravidiel mali zvažovať 

v reakcii na akékoľvek medzery a potreby 

v jednotlivých prípadoch, v súlade so 

zásadami lepšej regulácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   252 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. žiada Komisiu, aby predložila 

ambiciózny rámec na presadzovanie a aby 

podporovala členské štáty pri rozvíjaní 

silnej kultúry dodržiavania a 

presadzovania predpisov; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   253 

Marcus Pretzell 
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Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. žiada Komisiu, aby predložila 

ambiciózny rámec na presadzovanie a aby 

podporovala členské štáty pri rozvíjaní 

silnej kultúry dodržiavania a 

presadzovania predpisov; 

25. žiada členské štáty, aby zaviedli 

dynamický rámec presadzovania s cieľom 

zaistiť, aby bolo možné pravidlá 

dodržiavať aj po zmene režimu 

kolaboratívneho hospodárstva;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   254 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. žiada Komisiu, aby predložila 

ambiciózny rámec na presadzovanie a aby 
podporovala členské štáty pri rozvíjaní 

silnej kultúry dodržiavania a presadzovania 

predpisov; 

25. žiada Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri rozvíjaní silnej kultúry 

dodržiavania a presadzovania predpisov; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   255 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. žiada Komisiu, aby predložila 

ambiciózny rámec na presadzovanie a aby 

podporovala členské štáty pri rozvíjaní 

silnej kultúry dodržiavania a presadzovania 

predpisov; 

25. žiada Komisiu, aby predložila 

rámec na presadzovanie a aby podporovala 

členské štáty pri rozvíjaní silnej kultúry 

dodržiavania a presadzovania predpisov; 
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Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. žiada Komisiu, aby predložila 

ambiciózny rámec na presadzovanie a aby 

podporovala členské štáty pri rozvíjaní 

silnej kultúry dodržiavania a presadzovania 

predpisov; 

25. je veľmi znepokojený vplyvom 

neodôvodnených požiadaviek v oblasti 

prístupu na trh, ktoré boli prijaté 

v niekoľkých členských štátoch, na 

inováciu v Európe; žiada Komisiu, aby 

predložila ambiciózny a efektívnejší rámec 

na presadzovanie a aby podporovala 

členské štáty pri rozvíjaní silnej kultúry 

dodržiavania a presadzovania predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   257 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku 

súťaž medzi kolaboratívnymi 

platformami; zdôrazňuje význam 

identifikácie a odstraňovania prekážok a 

rozširovania kolaboratívnych podnikov, 

najmä začínajúcich podnikov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje potrebu voľného toku 

údajov, prenosnosti údajov a 

interoperability, ktoré uľahčujú prechod 

medzi platformami a bránia naviazanosti 

na jedného dodávateľa a ktoré sú 

kľúčovými faktormi pre otvorenú a 

spravodlivú hospodársku súťaž a 

26. zdôrazňuje potrebu voľného toku 

údajov, prenosnosti údajov a 

interoperability, ktoré uľahčujú prechod 

medzi platformami a bránia naviazanosti 

na jedného dodávateľa a ktoré sú 

kľúčovými faktormi pre otvorenú a 

spravodlivú hospodársku súťaž; 



 

PE599.597v01-00 126/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

posilnenie postavenia používateľov týchto 

kolaboratívnych platforiem; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   258 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku 

súťaž medzi kolaboratívnymi 

platformami; zdôrazňuje význam 

identifikácie a odstraňovania prekážok a 

rozširovania kolaboratívnych podnikov, 

najmä začínajúcich podnikov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje potrebu voľného toku 

údajov, prenosnosti údajov a 

interoperability, ktoré uľahčujú prechod 

medzi platformami a bránia naviazanosti 

na jedného dodávateľa a ktoré sú 

kľúčovými faktormi pre otvorenú a 

spravodlivú hospodársku súťaž a 

posilnenie postavenia používateľov týchto 

kolaboratívnych platforiem; 

26. zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   259 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 
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odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, 

ktoré uľahčujú prechod medzi 

platformami a bránia naviazanosti na 

jedného dodávateľa a ktoré sú kľúčovými 

faktormi pre otvorenú a spravodlivú 

hospodársku súťaž a posilnenie 

postavenia používateľov týchto 

kolaboratívnych platforiem; 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; uznáva, 

že je v prípade potreby nutné vyvažovať 

väčšiu prenositeľnosť a interoperabilitu 

dát legitímnymi záujmami aktérov trhu, 

ktorí investujú do vývoja produktu, aby sa 

zaistila spravodlivá návratnosť ich 

investície a tým sa prispelo k inovácii; 

Or. en 



 

PE599.597v01-00 128/180 AM\1116419SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh   261 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami 

a tradičnými podnikmi; zdôrazňuje 

význam identifikácie a odstraňovania 

prekážok a rozširovania kolaboratívnych 

podnikov, najmä začínajúcich podnikov; v 

tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu voľného 

toku údajov, prenosnosti údajov a 

interoperability, ktoré uľahčujú prechod 

medzi platformami a bránia naviazanosti 

na jedného dodávateľa a stratégiám 

zablokovania spotrebiteľa a ktoré sú 

kľúčovými faktormi pre otvorenú a 

spravodlivú hospodársku súťaž a 

posilnenie postavenia používateľov týchto 

kolaboratívnych platforiem; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   262 

Virginie Rozière 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami 

navzájom, ako aj s tradičnými podnikmi; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 
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prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   263 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem; 

26. nabáda Komisiu, aby podporila 

rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž 

medzi kolaboratívnymi platformami; 

zdôrazňuje význam identifikácie a 

odstraňovania prekážok a rozširovania 

kolaboratívnych podnikov, najmä 

začínajúcich podnikov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, 

prenosnosti údajov a interoperability, ktoré 

uľahčujú prechod medzi platformami a 

bránia naviazanosti na jedného dodávateľa 

a ktoré sú kľúčovými faktormi pre 

otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž 

a posilnenie postavenia používateľov 

týchto kolaboratívnych platforiem, pri 

súčasnej ochrane informácií a osobných 

údajov používateľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. víta to, že vzostup kolaboratívneho 

hospodárstva priniesol väčšiu 

konkurenciu a je pre existujúce subjekty 

výzvou, aby sa zamerali na reálne 

požiadavky spotrebiteľov, spotrebiteľské 

služby a lepší pomer služieb a nákladov; 

zdôrazňuje, že kolaboratívne hospodárstvo 

je pozitívne aj pre tie osoby, ktoré sa na 

ňom priamo nepodieľajú; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. zdôrazňuje, že kolaboratívne 

hospodárstvo by nikdy nemalo byť 

spôsobom, ako sa vyhnúť daňovým 

povinnostiam; považuje za kľúčové, aby 

sa členské štáty zaoberali problematikou 

dodržiavania daňových predpisov a zaistili 

tak rovnosť podmienok;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   266 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním daňových predpisov a 

presadzovaním, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

27. víta zvýšenú vysledovateľnosť 

hospodárskych transakcií, ktorú online 

platformy umožňujú; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   267 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním daňových predpisov a 

presadzovaním, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

27. berie na vedomie zvýšenú 

vysledovateľnosť hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním daňových predpisov a 

presadzovaním, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

27. zdôrazňuje, že zvýšená 

vysledovateľnosť hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem by mala viesť k lepšiemu 

dodržiavaniu a presadzovaniu daňových 

predpisov; žiada členské štáty, aby sa na 

základe týchto osvedčených postupov 

snažili o lepšie dodržiavanie 
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a presadzovanie daňových predpisov aj 

medzi tradičnými subjektmi trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   269 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním daňových predpisov a 

presadzovaním, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

27. je znepokojený tým, že niektoré 

odvetvia môžu mať ťažkosti s v súvislosti 

s dodržiavaním a presadzovaním daňových 

predpisov, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; uznáva, že tieto záležitosti sa 

v niektorých členských štátoch riešia; 

vyzýva preto Európsku komisiu a členské 

štáty, aby uľahčili výmenu osvedčených 

postupov medzi daňovými orgánmi 

a zainteresovanými subjektmi s cieľom 

umožniť členským štátom vytvorenie 

vhodných riešení pre platenie daní 

v hospodárstve spoločného využívania 

zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním daňových predpisov a 

presadzovaním, napriek zvýšenej 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti 

s dodržiavaním a presadzovaním daňových 

predpisov, napriek zvýšenej 
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vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; zdôrazňuje, že spolupráca 

medzi verejným a súkromným sektorom 

v oblasti dodržiavania daňových predpisov 

a predpisov v oblasti sociálneho 

zabezpečenia sa v niektorých členských 

štátoch ukázala byť úspešná; zdôrazňuje 

preto, akú úlohu by príslušné orgány mali 

zohrávať pri kontaktoch s platformami 

s cieľom vytvoriť účinné a inovatívne 

riešenia uľahčujúce dodržiavanie 

predpisov, a úlohu Európskej komisie pri 

uľahčovaní osvedčených postupov 

a opätovného využívania technologických 

riešení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   271 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním daňových predpisov a 

presadzovaním, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré 

sa doteraz vynorili v súvislosti s 

dodržiavaním a presadzovaním daňových 

predpisov, napriek zvýšenej 

vysledovateľnosti hospodárskych 

transakcií prostredníctvom online 

platforiem; podporuje osvedčené postupy 

v oblasti spolupráce medzi platformami a 

verejnou správou, ktoré sa už v niektorých 

krajinách vyvinuli; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   272 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 27 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. nabáda Komisiu, aby podnikla 

proaktívne kroky zamerané na zaistenie 

toho, aby naše sociálne odvody a naše 

sociálne systémy zodpovedali novej realite 

sveta budúcnosti, v ktorom sa pracovníci 

budú medzi zamestnávateľmi a formami 

zamestnania presúvať omnoho častejšie 

než dnes; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. ďalej zdôrazňuje naliehavú potrebu 

spolupráce medzi príslušnými orgánmi a 

kolaboratívnymi platformami týkajúcimi 

sa dodržiavania daňových predpisov a 

výberu daní a žiada tieto orgány, aby sa 

aktívne zapojili do tohto procesu; 

28. ďalej zdôrazňuje naliehavú potrebu 

určiť, akú úlohu musia kolaboratívne 

platformy zohrávať, aby sa zaistilo 

dodržiavanie daňových predpisov a výber 

daní; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. ďalej zdôrazňuje naliehavú potrebu 

spolupráce medzi príslušnými orgánmi a 

kolaboratívnymi platformami týkajúcimi 

sa dodržiavania daňových predpisov a 

28. ďalej zdôrazňuje naliehavú potrebu 

spolupráce v záujme určenia toho, akú 

úlohu musia kolaboratívne platformy 

zohrávať, aby sa zaistilo dodržiavanie 
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výberu daní a žiada tieto orgány, aby sa 

aktívne zapojili do tohto procesu; 
daňových predpisov a výber daní, a žiada 

platformy, aby zohrávali aktívu úlohu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. opakuje, že digitálne platformy 

a iní sprostredkovatelia by mali mať 

povinnosť oznamovať všetku prácu 

uskutočnenú ich prostredníctvom 

príslušným orgánom kvôli zabezpečeniu 

primeraných odvodov a ochrany cez 

sociálne a zdravotné poistenie pre 

všetkých pracovníkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   276 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva platformy spoločného 

využívania zdrojov, aby zvýšili mieru 

transparentnosti, pokiaľ ide o provízie 

účtované za poskytované služby, a to 

v záujme zvýšenia dôvery spotrebiteľov; 

Or. it 

 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky oznamovať daňovým 

orgánom v rámci svojich povinností 

podávať daňové informácie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   278 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky oznamovať daňovým 

orgánom v rámci svojich povinností 

podávať daňové informácie; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   279 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky oznamovať daňovým 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky oznamovať daňovým 

orgánom v rámci svojich povinností 

podávať daňové informácie; pripomína, že 
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orgánom v rámci svojich povinností 

podávať daňové informácie; 
existujúca spolupráca medzi 

vnútroštátnymi orgánmi a podnikmi, ktoré 

využívajú možnosti ponúkané digitálnymi 

technológiami, viedla k účinnejším, 

spoľahlivejším a transparentnejším 

systémom výberu daní, čo všetkým 

stranám umožnilo plniť ich povinnosti 

v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky oznamovať daňovým 

orgánom v rámci svojich povinností 

podávať daňové informácie; 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia partneri („peers“), 

profesionálni poskytovatelia služieb, 
podniky a kolaboratívne platformy 

oznamovať daňovým orgánom v rámci 

svojich povinností podávať daňové 

informácie; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   281 

Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky oznamovať daňovým 

orgánom v rámci svojich povinností 

podávať daňové informácie; 

29. vyzýva členské štáty, aby sa 

dohodli na jednotnom súbore informácií, 

ktoré musia podniky a profesionálni 

poskytovatelia služieb oznamovať 

daňovým orgánom v rámci svojich 

povinností podávať daňové informácie; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   282 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. vyzýva členské štáty k tomu, aby 

v daňovej oblasti navzájom spolupracovali 

a vymieňali si informácie, a do budúcnosti 

tak eliminovali riziko cezhraničných 

daňových podvodov; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti; konštatuje, že dane by sa mali 

platiť plne v súlade s vnútroštátnymi 

a miestnymi daňovými predpismi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   284 

Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. rešpektuje zásadu subsidiarity 

a vnútroštátne daňové politiky, ale súhlasí 

s tým, že na podniky, ktoré poskytujú 

porovnateľné služby, by sa mali vzťahovať 

funkčne podobné daňové povinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, či už 

v tradičnom hospodárstve alebo 

v hospodárstve spoločného využívania 

zdrojov, by sa mali vzťahovať funkčne 

podobné daňové povinnosti a je 

presvedčený, že zisky by sa mali zdaniť 

v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje 

hospodárska činnosť a kde sa zisky 

vytvárajú; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   286 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky, 

plne v súlad s vnútroštátnymi a miestnymi 

daňovými predpismi; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. súhlasí s tým, že na partnerov 

(„peers“), profesionálnych 

poskytovateľov služieb, podniky 

a kolaboratívne platformy, ktorí a ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, či už 

v tradičnom hospodárstve alebo 

v hospodárstve spoločného využívania 

zdrojov, by sa mali vzťahovať funkčne 

podobné daňové povinnosti a je 

presvedčený, že dane by sa mali platiť tam, 

kde sa vytvárajú zisky; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   288 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky, a to 

najmä pokiaľ ide o činnosti digitálnych 

platforiem; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   289 
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Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré 

poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové 

povinnosti a je presvedčený, že dane by sa 

mali platiť tam, kde sa vytvárajú zisky 

a kde nejde len o podiel na nákladoch; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. tvrdí, že pretrvávajúce škodlivé 

alebo netransparentné praktiky 

jurisdikcií, ktoré fungujú ako daňové raje, 

vážne ohrozujú hospodársku súťaž aj 

v kolaboratívnom hospodárstve a sú 

osobitne škodlivé pre subjekty, ktoré chcú 

na trh vstúpiť; vyzýva preto Komisiu 

a členské štáty, aby pri riešení 

kolaboratívneho hospodárstva bojovali 

proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam, daňovým únikom, daňovým 

podvodom, agresívnemu daňovému 

plánovaniu a daňovým rajom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 
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Podnadpis 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Vplyv na trh práce a práva pracovníkov Vplyv na trh práce  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie 

premeny spoločnosti a hospodárstva 

z vertikálnej hierarchickej štruktúry na 

horizontálnejšiu štruktúru; domnieva sa, 

že kolaboratívne hospodárstvo poskytuje 

pracovníkom viac pružnosti, autonómie 

a možností, a tak predstavuje tento posun 

v správaní a preto si vyžaduje 

modernizáciu systémov zamestnanosti 

a sociálnych systémov; v tomto smere 

zdôrazňuje, že by modernizácia mala 

znamenať reformu systému, ktorá by už 

nemala vychádzať zo zmlúv na dobu 

neurčitú, ktoré už nie sú štandardom, ale 

mala by na úrovni pracovného trhu 

zaistiť, aby všetci pracovníci požívali 

sociálnu ochranu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   293 

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

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

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

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 
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Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie 

v rámci celkovej digitalizácie spoločnosti; 

zdôrazňuje riziká nejasných 

zamestnaneckých vzťahov, 

nespravodlivých pracovných podmienok 

a nedodržiavania práv pracovníkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   294 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

upozorňuje, že samotné zlepšovanie 

zručností pracovnej sily, najmä v oblasti 

digitálnych zručností, nemusí stačiť na to, 

aby ľudia zostali sebestační a vyhli sa 

chudobe, čo znamená, že sú nevyhnutné 

iné riešenia, napríklad posilňovanie 

základných sociálnych služieb pre osoby 

vytlačené z pracovného trhu strojmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   295 

Pina Picierno 
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Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

preto naliehavo žiada Komisiu a členské 

štáty, aby presadzovali vzdelávacie 

systémy a systémy odbornej prípravy, 

prostredníctvom ktorých občania a budúci 

pracovníci budú môcť získať nielen 

potrebné technické zručnosti, ale aj 

základné sociálne zručnosti umožňujúce 

naplno využívať možnosti a výhody 

poskytované pracovným trhom 

a spoločnosťou po radikálnej zmene; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   296 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou aktuálnych 

trendov; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   297 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má hlboký vplyv na trh práce a že novo 

vznikajúce trendy v kolaboratívnom 

hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia 

má vplyv na trh práce a že novo vznikajúce 

trendy v kolaboratívnom hospodárstve sú 

súčasťou širšej tendencie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   298 

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

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

Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. súčasne konštatuje, že 

kolaboratívne hospodárstvo otvára nové 

možnosti a nové, pružné cesty k práci pre 

všetkých používateľov (vrátane výrobcov-

spotrebiteľov) s rozkvetom inovácie 

a podnikania v Európe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   299 

Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. uznáva, že hospodárstvo 

spoločného využívania zdrojov vytvára 

podnikateľské príležitosti a posilňuje 

postavenie ľudí z rôznych demokratických 

skupín a generácií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   301 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   302 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách; pripomína, že 

pracovníci v tomto odvetví vo všeobecnosti 

nie sú pokrytí žiadnym režimom 

sociálneho zabezpečenia; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby v rámci rastu 

kolaboratívneho hospodárstva zaistili 

zaručenie práv zamestnancov, ako aj 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu, a to so 

zreteľom na jeho potenciál v oblasti 

identifikácie nových foriem zamestnania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

32. zdôrazňuje význam práv 

zamestnancov v kolaboratívnych službách, 

a to so zreteľom na ich potenciál v oblasti 

pružnejších foriem zamestnania 

a identifikácie nových foriem 

zamestnania, ako aj zlepšovania práv 

a ochrany skutočne samostatne zárobkovo 

činných pracovníkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   304 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   305 

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

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

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

Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách – predovšetkým 

právo pracovníkov organizovať sa, 

podnikať kolektívne kroky a rokovať 

o kolektívnych zmluvách –, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   306 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 
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sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; domnieva sa, 

že by sa osobitná pozornosť mala venovať 

prevencii vzniku neistých modelov 

zamestnania, pričom neisté zamestnanie 

je pravdepodobnejšie v prípade žien než 

mužov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   307 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; domnieva sa, 

že by sa osobitná pozornosť mala venovať 

prevencii vzniku neistých modelov 

zamestnania, pričom neisté zamestnanie 

je pravdepodobnejšie v prípade žien než 

mužov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   308 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

32. zdôrazňuje veľkú dôležitosť 

zmluvnej slobody, a že je veľmi dôležité 

chrániť práva pracovníkov v 

kolaboratívnych službách, brániť 

sociálnemu dumpingu a zaručiť 

spravodlivé pracovné podmienky a 

primeranú sociálnu ochranu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   309 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. opakuje svoju výzvu, aby Komisia 

navrhla odporúčanie týkajúce sa sociálnej 

ochrany v kontexte európskeho piliera 

sociálnych práv, a to s cieľom zaistiť, aby 

všetci ľudia vo všetkých formách 

zamestnania, pracovnoprávnych vzťahov 

a samostatnej zárobkovej činnosti 

zhromažďovali nároky zabezpečujúce 

príjmovú bezpečnosť v situáciách ako 

nezamestnanosť, práca na čiastočný 

úväzok, zdravotné problémy, vyšší vek či 

prerušenie kariéry kvôli výchove detí, inej 

starostlivosti alebo odbornej príprave, 

a aby každý mal osobný účet aktivít, 

v ktorom si nároky môže overiť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   310 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 32a. vyzýva Komisiu, aby spustila 

oficiálnu štatistiku týkajúcu sa 

zamestnania v kolaboratívnom 

hospodárstve a jeho priamych 

a nepriamych dôsledkov, a aby navrhla 

riešenia na zaručenie minimálnych 

príjmových požiadaviek, výmenu 

informácií s platformami na zistenie 

príjmov pracovníkov v záujme zlepšenia 

daňových priznaní, riešenie osobitných 

potrieb v oblasti ochrany na ochranu 

pracovníkov platforiem, a rozšírenie 

kolektívnych zmlúv na širší rozsah 

kategórií než len „zamestnanci“; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyjadruje znepokojenie nad 

rizikom, že pracovníkom na vyžiadanie by 

nemusela byť poskytnutá skutočná 

právna ochrana a že kolaboratívne 

platformy by mohli presúvať svoje riziká 

na pracovníkov bez podnikateľskej 

zodpovednosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   312 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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33. vyjadruje znepokojenie nad 

rizikom, že pracovníkom na vyžiadanie by 

nemusela byť poskytnutá skutočná 

právna ochrana a že kolaboratívne 

platformy by mohli presúvať svoje riziká 

na pracovníkov bez podnikateľskej 

zodpovednosti; 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   313 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyjadruje znepokojenie nad 

rizikom, že pracovníkom na vyžiadanie by 

nemusela byť poskytnutá skutočná 

právna ochrana a že kolaboratívne 

platformy by mohli presúvať svoje riziká 

na pracovníkov bez podnikateľskej 

zodpovednosti; 

33. zdôrazňuje, že kolaboratívne 

hospodárstvo ponúka pružné pracovné 

príležitosti na vyžiadanie pre ľudí, ktorí 

sú v súčasnosti od pracovného trh veľmi 

vzdialení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyjadruje znepokojenie nad 

rizikom, že pracovníkom na vyžiadanie by 

nemusela byť poskytnutá skutočná 

právna ochrana a že kolaboratívne 

platformy by mohli presúvať svoje riziká 

na pracovníkov bez podnikateľskej 

zodpovednosti; 

33. domnieva sa, že pracovníci na 

vyžiadanie by mali mať primeranú 

právnu ochranu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   315 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyjadruje znepokojenie nad 

rizikom, že pracovníkom na vyžiadanie by 

nemusela byť poskytnutá skutočná právna 

ochrana a že kolaboratívne platformy by 

mohli presúvať svoje riziká na pracovníkov 

bez podnikateľskej zodpovednosti; 

33. vyjadruje znepokojenie nad 

rizikami spojenými so samostatnou 

zárobkovou činnosťou a istotou 

pracovného miesta, a nad tým, že 

pracovníkom na vyžiadanie by nemusela 

byť poskytnutá skutočná právna ochrana a 

že kolaboratívne platformy by mohli 

presúvať svoje riziká na pracovníkov bez 

podnikateľskej zodpovednosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. opakuje svoju výzvu adresovanú 

Komisii a sociálnym partnerom, aby 

spolupracovali na predložení návrhu 

rámcovej smernice o slušných pracovných 

podmienkach vo všetkých formách 

zamestnania ako kľúčového prvku 

európskeho piliera sociálnych práv, a to 

s cieľom rozšíriť existujúce minimálne 

normy na nové druhy pracovnoprávnych 

vzťahov, zvýšiť právnu istotu na 

jednotnom trhu a zabrániť diskriminácii 

zaistením základného súboru práv, ktoré 

možno presadiť, pre každého pracovníka, 
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bez ohľadu na typ zmluvy alebo 

pracovnoprávneho vzťahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   317 

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

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

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

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. zdôrazňuje, že je veľmi potrebné 

celkom ozrejmiť pracovný vzťah medzi 

pracovníkmi a kolaboratívnymi 

platformami; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby zaručili rovnosť podmienok 

v digitálnom a tradičnom hospodárstve aj 

z hľadiska pracovného trhu a práv 

pracovníkov, čím sa zabráni riziku 

uplatňovania odlišných pravidiel na 

porovnateľné situácie a nekalej 

hospodárskej súťaži; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   318 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. uznáva riziká spojené so 

samostatnou zárobkovou činnosťou 

a nižšiu istotu pracovného miesta, berie 

však na vedomie pozitívny vplyv subjektov 

kolaboratívneho hospodárstva v tom, že 
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vytvárajú nové, pružné pracovné miesta 

pre ľudí, ktorí na pracovný trh vstupujú, 

pre samostatne zárobkovo činných 

pracovníkov a pre marginalizované 

skupiny ako migranti, pracovníci na 

čiastočný úväzok a dlhodobo 

nezamestnaní; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. konštatuje, že kolaboratívne 

hospodárstvo vytvára nové, pružné 

pracovné miesta pre mladých ľudí, ktorí 

na pracovný trh vstupujú, pre samostatne 

zárobkovo činných pracovníkov a pre 

marginalizované skupiny, ktoré by inak 

boli z pracovného trhu vylúčené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   320 

Renato Soru 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. nabáda členské štáty, aby uznali, 

že kolaboratívne hospodárstvo prinesie aj 

narušenie, a aby preto pripravili 

absorpčné opatrenia pre niektoré 

odvetvia, s podporou odbornej prípravy 

a hľadania náhradného zamestnania (tzv. 

outplacementu); 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   321 

Christel Schaldemose 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. zdôrazňuje význam aktuálnych 

zručností v meniacom sa svete 

zamestnanosti pre zaistenie toho, aby 

všetci pracovníci mohli mať primerané 

zručnosti, ako si ich vyžaduje digitálne 

hospodárstvo; nabáda členské štáty 

a podniky kolaboratívneho hospodárstva, 

aby umožnili celoživotný rozvoj v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a zručností 

všetkým pracovníkom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   322 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. vyzýva Komisiu, aby začala dialóg 

so sociálnymi partnermi, ktorí majú 

významnú úlohu pri vytváraní a podpore 

kódexov správania riešiacich 

pracovnoprávnu ochranu 

v kolaboratívnom hospodárstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   323 
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Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33b. pripomína, že všetci pracovníci 

v kolaboratívnom hospodárstve sú buď 

zamestnaní (zamestnanci) alebo 

samostatne zárobkovo činní, a že 

akákoľvek práca v kolaboratívnom 

hospodárstve by sa podľa toho mala 

klasifikovať, pričom by sa malo zabrániť 

vytváraniu nových hybridných kategórií 

pre pracovníkov v kolaboratívnom 

hospodárstve; bez ohľadu na klasifikáciu 

štatútu vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby posúdili možnosť rozšíriť tradičnú 

ochranu pracovného práva a sociálneho 

zabezpečenia zavedenú na vnútroštátnej 

úrovni na pracovníkov v kolaboratívnom 

hospodárstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   324 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33b. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, 

aby právo hospodárskej súťaže nebránilo 

čoraz väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú 

nútení stať sa samostatne zárobkovo 

činnými osobami, v zapojení do 

kolektívneho vyjednávania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   325 

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

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

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

Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33c. kvôli čoraz väčšiemu počtu 

samostatne zárobkovo činných 

pracovníkov v kolaboratívnom 

hospodárstve naliehavo žiada Komisiu, 

aby prehodnotila existujúce právne 

predpisy EÚ v oblasti hospodárskej 

súťaže, ktoré v súčasnosti brzdia právo 

organizovať sa v prípade pracovníkov 

považovaných za nezávislých 

dodávateľov, a to s cieľom zaručiť 

základné právo organizovať sa, podnikať 

kolektívne kroky a kolektívne vyjednávať, 

a to aj so zreteľom na ich odškodnenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   326 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33c. naliehavo žiada Komisiu, aby 

posúdila, či sú potrebné ďalšie kroky na 

ochranu práv jednotlivých poskytovateľov 

k relevantným, vlastnými silami 

vyprodukovaným dátam v oblastiach ako 

ratingy, reputácia a príjmy, a to s cieľom 

zvýšiť mobilitu transakcií medzi 

platformami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   327 

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

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

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

Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33d. zdôrazňuje význam zaistenia 

prenositeľnosti ratingov a recenzií pre 

pracovníkov kolaboratívnych platforiem 

a zaručenia prenositeľnosti a akumulácie 

ratingov a recenzií medzi rôznymi 

platformami pri súčasnom rešpektovaní 

pravidiel v oblasti ochrany údajov 

a súkromia iných zúčastnených strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   328 

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

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

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 e (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33e. zdôrazňuje význam aktuálnych 

zručností v meniacom sa svete 

zamestnanosti pre zaistenie toho, aby 

všetci pracovníci mohli mať primerané 

zručnosti, ako si ich vyžaduje digitálne 

hospodárstvo; nabáda Komisiu, členské 

štáty a podniky kolaboratívneho 

hospodárstva, aby umožnili celoživotný 

rozvoj v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a zručností; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   329 

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

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 f (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33f. upozorňuje na nedostatok údajov 

súvisiacich so zmenami sveta 

zamestnanosti, ktoré prinieslo 

kolaboratívne hospodárstvo, a zdôrazňuje 

význam dôsledného monitorovania 

pracovných podmienok v kolaboratívnom 

hospodárstve v záujme boja proti 

nezákonnostiam; okrem toho nabáda 

každý členský štát, aby určil, ktorá 

vnútroštátna príslušná entita je 

zodpovedná za kontrolu a posudzovanie 

nových trendov na pracovnom trhu 

kolaboratívneho hospodárstva, pričom by 

mala v prípade nezákonností podniknúť 

potrebné kroky a informovať iné 

relevantné orgány; žiada členské štáty, 

aby Európskej komisii pravidelne 

poskytovali údaje a informácie 

o pracovných miestach a pracovných 

podmienkach v kolaboratívnom 

hospodárstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. konštatuje, že orgány miestnej 

správy už aktívne pôsobia v oblasti 

34. je znepokojený tým, že orgány 

miestnej správy už aktívne pôsobia v 
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regulácie a podpory kolaboratívneho 

hospodárstva a sústreďujú sa na 

kolaboratívne postupy ako na predmet 

svojich politík a ako na organizačnú zásadu 

nových foriem kolaboratívneho riadenia; 

oblasti regulácie kolaboratívneho 

hospodárstva a sústreďujú sa na 

kolaboratívne postupy ako na predmet 

svojich politík a ako na organizačnú zásadu 

nových foriem kolaboratívneho riadenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   331 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. konštatuje, že orgány miestnej 

správy už aktívne pôsobia v oblasti 

regulácie a podpory kolaboratívneho 

hospodárstva a sústreďujú sa na 

kolaboratívne postupy ako na predmet 

svojich politík a ako na organizačnú zásadu 

nových foriem kolaboratívneho riadenia; 

34. konštatuje, že niektoré orgány 

miestnej správy už aktívne pôsobia v 

oblasti regulácie a podpory 

kolaboratívneho hospodárstva a sústreďujú 

sa na kolaboratívne postupy ako na 

predmet svojich politík a ako na 

organizačnú zásadu nových foriem 

kolaboratívneho riadenia; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   332 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. konštatuje, že orgány miestnej 

správy už aktívne pôsobia v oblasti 

regulácie a podpory kolaboratívneho 

hospodárstva a sústreďujú sa na 

kolaboratívne postupy ako na predmet 

svojich politík a ako na organizačnú zásadu 

nových foriem kolaboratívneho riadenia; 

34. konštatuje, že miestne orgány už 

aktívne pôsobia v oblasti regulácie a 

podpory kolaboratívneho hospodárstva a 

sústreďujú sa na kolaboratívne postupy ako 

na predmet svojich politík a ako na 

organizačnú zásadu nových foriem 

kolaboratívneho riadenia; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   333 

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

Picierno, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 34a. je presvedčený o tom, že jedným 

z najzaujímavejších príkladov je 

občianske kolektívne financovanie, ktoré 

kombinuje verejno-súkromné partnerstvo 

s inovatívnymi formami participatívnej 

demokracie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

jasne stanoveným cieľom verejného 

záujmu pomocou primeraných opatrení a 

plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri tvorbe ich politík a pri 

prijímaní pravidiel, ktoré budú v súlade s 

právom EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   335 
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Mylène Troszczynski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

jasne stanoveným cieľom verejného 

záujmu pomocou primeraných opatrení a 

plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri tvorbe ich politík a pri 

prijímaní pravidiel, ktoré budú v súlade s 

právom EÚ; 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

cieľom verejného záujmu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   336 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

jasne stanoveným cieľom verejného 

záujmu pomocou primeraných opatrení a 

plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri tvorbe ich politík a pri 

prijímaní pravidiel, ktoré budú v súlade s 

právom EÚ; 

35. konštatuje, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy s cieľom 

venovať sa cieľom verejného záujmu; 

vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, 

aby tieto právne predpisy boli primerané a 

v súlade s právom EÚ; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   337 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

jasne stanoveným cieľom verejného 

záujmu pomocou primeraných opatrení a 

plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri tvorbe ich politík a pri 

prijímaní pravidiel, ktoré budú v súlade s 

právom EÚ; 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

jasne stanoveným cieľom verejného 

záujmu pomocou primeraných opatrení a 

plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri tvorbe ich politík; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať právne predpisy pre 

osobitné kontexty s cieľom venovať sa 

jasne stanoveným cieľom verejného 

záujmu pomocou primeraných opatrení a 

plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 

členské štáty pri tvorbe ich politík a pri 

prijímaní pravidiel, ktoré budú v súlade s 

právom EÚ; 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby 

mohli prijímať usmernenia pre osobitné 

kontexty s cieľom venovať sa jasne 

stanoveným cieľom verejného záujmu 

pomocou primeraných opatrení a plne v 

súlade s právnymi predpismi EÚ; vyzýva 

preto Komisiu, aby podporovala členské 

štáty pri tvorbe ich politík a pri prijímaní 

pravidiel, ktoré budú v súlade s právom 

EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

reakcie miestnej verejnej správy na rozvoj 

kolaboratívnych obchodných modelov boli 

zatiaľ veľmi roztrieštené a v niektorých 

prípadoch nekonzistentné s potenciálom 

a prínosmi rozvoja tohto odvetvia, ako aj 

v rozpore s očakávaniami spotrebiteľov; 

domnieva sa, že sú potrebné koordinované 

celoeurópske kroky, aby sa miestnym 

a regionálnym orgánom zabránilo 

v prijímaní pravidiel, ktoré nie sú v súlade 

s právom EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   340 

Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. naliehavo žiada platformy, aby 

zohrávali aktívnu úlohu v oblasti 

spolupráce s miestnymi orgánmi; 

predovšetkým dúfa, že platformy zaujmú 

vedúcu úlohu pri tvorbe inteligentných 

miest a pri uľahčovaní prechodu na 

efektívnejšiu a pre občanov priaznivejšiu 

infraštruktúru; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35b. vyzýva členské štáty, aby 

dodržiavali a v plnej miere vykonávali 

smernicu o elektronickom obchode 

(smernica 2000/31/ES) a smernicu 

o službách (smernica 2006/123/ES); tvrdí, 

že voľný pohyb poskytovateľov služieb 

a sloboda usadiť sa v zmysle článkov 56 

resp. 49 ZFEÚ sú zásadne dôležité prvky 

dosiahnutia európskeho rozmeru služieb 

a teda aj vnútorného trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35c. vyzýva členské štáty, aby 

skoncovali s nadmernou reguláciou, ktorá 

je často svojou povahou protekcionistická 

a bráni vo využívaní výhod plynúcich 

z nových subjektov na trhu s cieľom 

ochrániť zavedené subjekty trhu a iných 

sociálnych aktérov; domnieva sa, že je pre 

členské štáty nevyhnutné zdržať sa 

nekoordinovaných krokov 

a neodôvodnených jednostranných 

opatrení proti spoločnostiam 

kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   343 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam; 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov, pričom sa dôraz 

presúva z inteligentných miest na mestá 

spoločne využívajúce zdroje, založené 

a praktikách spolupráce a spoločného 

združovania; je tiež presvedčený, že 

kolaboratívne hospodárstvo môže byť 

riešením boja proti osobitným problémom 

a ponúknuť významné príležitosti 

vnútorným perifériám a vidieckym 

oblastiam, a môže priniesť nové formy 

rozvoja prostredníctvom miestnych 

výrobných procesov, ktoré sú globálne 

prepojené v rámci inkluzívnej inovácie; 

domnieva sa, že to môže generovať nové 

formy konkurencie medzi územiami na 

základe dostupnosti miestnych statkov 

kolektívnej konkurencieschopnosti (ako 

infraštruktúra, vzdelávacie štruktúry, 

podnikateľské služby); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   344 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 
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ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam; 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam, ako aj regiónom 

a odvetviu cestovného ruchu všeobecne; 

domnieva sa, že cestovanie a cestovný 

ruch môžu využiť to, že digitalizácia 

otvára pre MSP niekoľko príležitostí; 

zdôrazňuje, že kolaboratívne hospodárstvo 

má pozitívny socioekonomický vplyv 

a pomáha marginalizovaným skupinám 

ako migranti, pracovníci na čiastočný 

úväzok a dlhodobo nezamestnaní 

k aktivite; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   345 

Jiří Maštálka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam; 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo ponúka významné 

príležitosti vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam, ako aj regiónom 

a odvetviu cestovného ruchu všeobecne; 

domnieva sa tiež, že cestovanie a cestovný 

ruch môžu využiť to, že digitalizácia 

otvára pre MSP niekoľko príležitostí; 

zdôrazňuje, že kolaboratívne hospodárstvo 

má pozitívny socioekonomický vplyv 

a pomáha marginalizovaným skupinám 

ako migranti, pracovníci na čiastočný 
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úväzok a dlhodobo nezamestnaní 

k aktivite; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam; 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti vnútorným perifériám, 

odľahlým, horským a vidieckym 

regiónom, a má tiež nepriame prínosy pre 

odvetvie cestovného ruchu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   347 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam; 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo ponúka významné 

príležitosti vnútorným perifériám a 
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vidieckym oblastiam, ako aj regiónom 

a odvetviu cestovného ruchu všeobecne;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   348 

Maria Grapini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam; 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi 

boli mestá, v ktorých mestské podmienky, 

ako sú hustota obyvateľstva a fyzická 

blízkosť, podporujú prijímanie 

kolaboratívnych postupov; je tiež 

presvedčený, že kolaboratívne 

hospodárstvo môže ponúknuť významné 

príležitosti aj vnútorným perifériám a 

vidieckym oblastiam, ako aj chudobnejším 

oblastiam; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   349 

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

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

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. podporuje zriadenie fóra so 

zapojením Výboru regiónov a všetkých 

relevantných inštitúcií EÚ, miest a iných 

miestnych inštitúcií, organizácií, sietí 

aktívnych v miestnom, regionálnom, 

vidieckom a vnútorne periférnom rozmere 

kolaboratívneho hospodárstva v záujme 

výmeny skúsenosti a osvedčených 



 

AM\1116419SK.docx 171/180 PE599.597v01-00 

 SK 

postupov, posilňovania miestneho 

rozmeru kolaboratívneho hospodárstva 

a vytvorenia väzieb na relevantné 

tematické partnerstvá mestskej agendy 

EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. víta odhodlanie vnútroštátnych 

a miestnych orgánov zohrávať aktívnu 

úlohu pri rozvoji kolaboratívnych 

systémov, vrátane krokov zameraných na 

propagáciu a šírenie služieb všeobecného 

záujmu s cieľom posilniť miestne 

sociálne tkanivo a podporiť vznik 

webových aplikácií a iné podnikateľské 

nápady 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   351 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, 

aby sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

vypúšťa sa 
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miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   352 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, 

aby sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 
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jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   354 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu;  

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh   355 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík odbornej prípravy na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   356 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije prostredníctvom účinných 

politík na úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým 

a kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

Or. cs 

 

Pozmeňujúci návrh   357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
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v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; zdôrazňuje, že 

je dôležité nabádať ženy a dievčatá 

k tomu, aby získali kompetencia súvisiace 

s IKT, a zabezpečiť im možnosti ich 

získania, aby mohli naplno využívať 

prínosy kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   358 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 

37. poukazuje na význam 

odpovedajúcich schopností a zručností, aby 

sa čo možno najväčšiemu počtu 

jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva aktívnu 

úlohu; zastáva názor, že potenciál 

kolaboratívneho hospodárstva sa v plnej 

miere využije iba prostredníctvom 
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účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; 

účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a 

kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií 

celoživotného vzdelávania; zdôrazňuje, že 

je dôležité nabádať ženy a dievčatá 

k tomu, aby získali kompetencia súvisiace 

s IKT, a zabezpečiť im možnosti ich 

získania, aby mohli naplno využívať 

prínosy kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 37a. vyzýva Komisiu, aby proaktívne 

podporovala spoluprácu verejného 

a súkromného sektora, najmä so zreteľom 

na zavádzanie elektronických 

identifikátorov (e-ID), s cieľom zvýšiť 

dôveru spotrebiteľov a poskytovateľov 

služieb voči internetovým transakciám, 

rozvíjajúc pritom rámec EÚ pre vzájomné 

uznávanie elektronických identifikátorov, 

a aby riešila iné existujúce prekážky 

brániace rastu kolaboratívneho 

hospodárstva, napríklad prekážky 

brániace v poskytovaní cezhraničného 

poistenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   360 

Marcus Pretzell 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. zdôrazňuje, že kolaboratívne 

systémy financovania, ako napríklad 

skupinové financovanie, sú úspešné len 

vtedy, keď sú spolu s tradičnými kanálmi 

financovania začlenené do účinného 

ekosystému financovania; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   361 

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

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

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. zdôrazňuje, že kolaboratívne 

systémy financovania, ako napríklad 

skupinové financovanie, sú úspešné len 

vtedy, keď sú spolu s tradičnými kanálmi 

financovania začlenené do účinného 

ekosystému financovania; 

39. zdôrazňuje, že kolaboratívne 

systémy financovania, ako napríklad 

skupinové financovanie, sú dôležitým 

doplnkom k tradičným kanálom 

financovania v rámci účinného 

ekosystému financovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   362 

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

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

Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. nabáda Komisiu, aby podporovala 

iniciatívy a kroky zamerané na väčšiu 

podporu výskumu a zisťovania faktov 

o vývoje a vplyve kolaboratívneho 

hospodárstva v Európe; predovšetkým víta 
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nedávno prijatý pilotný projekt 

o kolaboratívnom hospodárstve zameraný 

na pomoc európskym MSP a sociálnym 

podnikom s vysokým potenciálom rastu 

používať a využívať celý potenciál a 

všetky možnosti, ktoré poskytuje obchodný 

model kolaboratívneho hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   363 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. konštatuje, že služby poskytované 

MSP v odvetví kolaboratívneho 

hospodárstva nie sú vždy dostatočne 

prispôsobené potrebám osôb so 

zdravotným postihnutím a starších osôb; 

požaduje, aby nástroje a programy 

zamerané na podporu týchto subjektov 

zohľadňovali potreby osôb so zdravotným 

postihnutím; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   364 

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

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39b. vyzýva Komisiu, aby európskym 

podnikateľom, ktorí pôsobia v odvetví 

kolaboratívneho hospodárstva, uľahčila 

a prístup k vhodným spôsobom 

financovania a podporovala ho, a to aj 
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v rámci výskumného a inovačného 

programu EÚ Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   365 

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

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39c. berie na vedomie rýchly vývoj 

a čoraz väčšiu rôznorodosť inovatívnych 

technológií a nástrojov, napríklad 

blockchain a DLT, a to aj vo finančníctve; 

zdôrazňuje, že používanie týchto 

decentralizovaných technológií môže 

v kolaboratívnom hospodárstve umožniť 

reálne transakcie a väzby medzi 

rovnocennými partnermi (peer-to-peer), 

čo povedie k vytvoreniu nezávislých trhov 

alebo sietí a v budúcnosti k nahradeniu 

úlohy sprostredkovateľov, ktorú dnes 

zohrávajú kolaboratívne platformy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   366 

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

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

Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39d. súčasne žiada Komisiu, aby 

monitorovala účinky a dôsledky vývoja 

a šírenia týchto digitálnych technológií 

v obchodnom modeli kolaboratívneho 
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hospodárstva; víta iniciatívu Komisie 

zaistiť primeranosť spotrebiteľského 

práva v rámci týchto aktivít a upozorňuje 

na zaistenie primeranej ochrany 

spotrebiteľov aj so zreteľom na transakcie 

medzi rovnocennými partnermi (peer-to-

peer) v rámci technológií blockchain a 

DLT; 

Or. en 

 


