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Изменение  7 

Милене Трошчински, Мара Бицото, Доминик Мартен, Анджело Чока, Жоел 

Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0195/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно Европейска програма за 

икономика на споделянето 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

A. като има предвид, че всички икономики на споделянето, обхващащи целия 

спектър от пазарно-ориентираните до основаните на дарения, предполагат 

основан на споделянето модел на потребление (наемане, заемане, размяна, 

споделяне, бартер и даряване), който се прилага по начини и мащаби, които не 

бяха възможни в миналото, благодарение на интензивното използване на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като основен 

способстващ фактор; 

Б. като има предвид, че икономиката на споделянето се развива в контекста на 

организираното икономическо дерегулиране, при което много сектори вече са 

принудени да се справят с ожесточена нелоялна конкуренция; 

В. като има предвид, че в съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска 

програма за икономиката на сътрудничеството“ се подчертава нарастващото 

значение на икономиката, основаваща се на платформи, и нейното отражение 

върху икономическите политики и политиките в областта на заетостта, като тя 

доведе до вече предвидима и неконтролирана промяна в ущърб на участниците в 

традиционната икономика; 

Г. като има предвид, че вследствие на цифровизацията, икономическите инициативи 

понастоящем се характеризират с ниска интензивност на труда и висока степен на 

специализация; 

Д. като има предвид, че платформите не следва да се разглеждат единствено като 

цифрови посреднически услуги, тъй като това посредничество се извършва в 

области, които вече са предмет на нормативна уредба в държавите членки, и в 



 

AM\1127600BG.docx  PE605.503v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

много случаи се извършва също и чрез определянето на окончателната цена за 

клиента и възнаграждението за доставчика на услугата, който се предполага, че е 

самостоятелно заето лице, а не наето лице; 

Е. като има предвид, че появата на икономиката на споделянето създава значително 

предизвикателство за опазването на цифровия суверенитет, на стратегическите 

данни и на цифровата и промишлената независимост на държавите членки и 

повдига жизненоважни въпроси във връзка с автоматичното прехвърляне на 

лични данни към супер компютри, разположени в трети държави; 

1. подчертава, че явлението не включва технологичен пробив или триумф на идея, 

която, като действа върху структурата на традиционна дейност, ѝ позволява да 

стане по-ефективна, като „постига повече с по-малко“; отбелязва, че единствената 

истинска иновация в икономиките на споделянето, както и в икономиката на 

сътрудничество като цяло, се състои в премахването на всички форми на 

посредничество, независимо дали са търговски или обществени (от гледна точка 

на нормативната уредба и данъчното облагане); 

2. отбелязва, че основните транснационални платформи на икономиката на 

споделянето, които събират и преразпределят огромен поток от информация, са се 

установили като нови посредници; отбелязва, че въпреки по-голямата тежест на 

разходите (разходите за посредничество могат дори да надвишат 20%), тези 

платформи могат да определят по-ниски цени благодарение на факта, че тази 

иновативна технология изисква минимални инвестиции в дълготрайни 

материални активи и поради асиметрията, по силата на която разходите за такива 

цени не се поемат от самата платформа, а от работниците или техните клиенти; 

отбелязва, че от това следва, че при определени обстоятелства подобни 

платформи могат дори да представляват пречка за създаването и развитието на 

местни инициативи в областта на икономиката на споделянето; 

3. подчертава, че споделянето и остойностяването на ненапълно използвани активи, 

принадлежащи на самия оператор, получава особен стимул в икономика, при 

която вътрешното търсене е изчерпано и осъществяването на икономии при 

разходите придобива ключово значение, като следователно решаващ критерий 

става цената, а не качеството и безопасността; отбелязва, че вследствие на това 

„добавената стойност“ на икономиката на споделянето се състои в 

систематизирането на натуралното производство при липсата на икономика с 

добавена стойност; това е „икономика на самозадоволяването“; 

4. отбелязва, че генерираните по този начин печалби в по-голямата си част отиват 

при собствениците на хардуер и софтуер, при олигополистите в света на 

цифровите технологии, и при тези, които управляват плащанията и трансакциите, 

които между другото могат законно да избегнат данъчното облагане благодарение 

на свободното движение на капитали; 

5. подчертава, че фактите сочат, че всички работници в икономиката, основана на 

платформи, са или наети, или самостоятелно заети лица; припомня в тази връзка, 

че Съдът на Европейския съюз е определил понятието за „работник“ въз основа на 

трудово правоотношение, характеризиращо се с определени критерии, като 
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подчиненост, възнаграждение, естество на работата и подходящ трудов договор 

или споразумение за сътрудничество; 

6. подчертава, че държавите членки са компетентни да водят борба с нарастващата 

несигурност на работните места, произтичаща от икономиката на споделянето, за 

да се предоставят на работниците сигурни работни места; подчертава, че в 

рамките на основаната на платформи икономика това да си постоянно на 

разположение представлява сериозен риск за здравето и безопасността; изразява 

подкрепа за създаването на „правото да излезеш от системата“, както е 

определено от всяка държава членка; 

7. припомня, че тъй като трудовото право остава национален прерогатив, държавите 

членки имат право да приемат законодателство относно условията на труд в 

икономиката, основана на платформи, за да гарантират правната ситуация на 

работещите чрез платформи, които често са управлявани от многонационални 

предприятия и от предприятия, разположени извън Европа, и за да гарантират, че 

всички работещи чрез платформи се ползват от същите социални и трудови права 

и защита на здравословните и безопасни условия на труд, както работниците в 

традиционната икономика; 

8. отбелязва необходимостта да се гарантира подходяща социална сигурност за 

работниците, които са ключови участници в цифровия пазар на труда, и 

подчертава, че единствено държавите членки могат да удовлетворят тази 

потребност бързо; подчертава, че свободата на сдружаване и колективни действия 

са основни права, които трябва да се прилагат за всички работници; 

9. отбелязва, че голяма част от зараждащата се икономика на споделянето 

продължава да не е уредена законово; счита, че има достатъчно пространство за 

действие, така че националните, регионалните и местните органи да приемат 

специфични спрямо обстоятелствата разпоредби, за да се справят с цели от 

обществен интерес; 

10. отбелязва, че стандартите за прозрачност и задълженията за оповестяване, 

приложими към операторите на платформи, могат да се определят от държавите 

членки, така че тези оператори да престанат да заобикалят националното 

законодателство с единствената цел да увеличават печалбите си; тези стандарти 

следва да позволяват да се следят плащанията на данъци, вноските за социално 

осигуряване и практики по отношение на определянето на рейтинга на работата, 

извършена през платформите; 

11. приканва държавите членки да си сътрудничат, за да се гарантира, че 

платформите спазват законите на мястото, където се предоставя услугата и 

плащат данъци там, че уебсайтът има домейн на държавата членка, в която 

платформата предоставя услугата и че платформата е собственост на физическо 

или юридическо лице, което има седалище за юридически и данъчни цели в 

същата държава членка, и че сметката, по която се извършват плащания и 

трансакции е открита в банка в същата държава членка; 

12. подчертава, че държавите членки имат право да вземат свои собствени 
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национални мерки с цел да гарантират степен на правна сигурност, което 

означава, че за всички следва да се прилагат последователни правила, независимо 

от това дали те извършват дейност чрез традиционните канали или чрез каналите 

на икономиката на сътрудничеството и икономиката на споделянето като цяло: 

сертификати, разрешения, лицензи, професионални квалификации, здравни 

протоколи, годност на помещенията, данъци, застраховки, регулиране на пазара 

на труда и т.н.; във връзка с това подчертава, че на първо място е от съществено 

значение да се избягва нелоялната конкуренция в ущърб на традиционните 

дейности, както и да се гарантира еднаква социална закрила за работниците и 

еднакви гаранции за безопасност за клиентите; 

13. подчертава необходимостта от действителен цифров суверенитет на национално 

равнище чрез наличие на стратегически инвестиционни политики относно 

цифровите отрасли и чрез гарантиране на защитата на личните данни, като и 

двете попадат в сферата на изключителната отговорност на държавите членки; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. en 

 

 


