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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8–0195/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta 

toimintasuunnitelmasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. toteaa, että kaikki yhteistyötaloudet, joiden kirjo ulottuu markkinasuuntautuneista 

talouksista lahjoittamiseen perustuviin talouksiin, edellyttävät yhteistyöhön perustuvan 

kuluttamisen mallia (vuokraaminen, lainaaminen, vaihtaminen, jakaminen, 

lahjoittaminen), jota sovelletaan sellaisilla tavoilla ja sellaisessa mittakaavassa, jotka 

eivät olleet aiemmin mahdollisia ja jotka perustuvat ennen kaikkea tieto- ja 

viestintätekniikan tehokkaaseen hyödyntämiseen; 

B. toteaa, että yhteistyötalous kehittyy tilanteessa, jossa talouden sääntelyä puretaan 

organisoidusti ja jossa useilla toimialoilla esiintyy jo ankaraa epäoikeudenmukaista 

kilpailua; 

C. ottaa huomioon, että komissio painottaa antamassaan tiedonannossa ”Yhteistyötaloutta 

koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma” alustatalouden kasvavaa merkitystä ja 

sen vaikutusta talous- ja työllisyyspolitiikkaan, sillä se johtaa muutokseen, joka on jo 

ennustettavissa, jota ei voi hallita ja joka saattaa perinteisen talouden toimijat 

epäedulliseen asemaan; 

D. toteaa, että digitalisoinnin ansiosta nykyisille taloudellisille aloitteille on tunnusomaista 

vähäinen työvoiman tarve ja pitkälle menevä erikoistuneisuus; 

E. toteaa, että alustoja ei pitäisi pitää pelkkinä digitaalisina välityspalveluina, koska 

tällaista välitystä tarjotaan aloilla, jotka jo ovat jäsenvaltioiden sääntelyn alaisia, ja 

monissa tapauksissa siinä vahvistetaan lopullinen hinta asiakkaalle ja korvaus 

palveluntarjoajalle, jonka oletetaan olevan itsenäinen ammatinharjoittaja eikä 

työntekijä; 

F. toteaa, että yhteistyötalouden kehittäminen on huomattava haaste digitaalisen 
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suvereniteetin, strategisten tietojen sekä jäsenvaltioiden digitaalisen ja teollisen 

riippumattomuuden suojaamiselle ja nostaa esiin kriittisiä kysymyksiä henkilötietojen 

automaattisesta siirrosta kolmansissa maissa sijaitseviin supertietokoneisiin; 

1. painottaa, että ilmiössä ei ole kyse teknologisesta läpimurrosta tai ideasta, joka 

perinteisen toiminnan rakenteeseen vaikuttamalla mahdollistaa tehokkuuden 

parantamisen ”saavuttamalla enemmän tuloksia vähemmällä”; toteaa, että 

yhteistyötalouksien ja yleensä jakamistalouden ainoa todellinen innovaatio on kaikkien 

välitystoiminnan muotojen poistaminen, niin kaupallisen kuin julkisenkin (sääntelyn ja 

verottamisen osalta); 

2. panee merkille, että suuret, ylikansalliset jakamistalousalustat, jotka keräävät ja jakavat 

valtavan tietovirran, ovat ryhtymässä uusiksi välittäjiksi; toteaa, että raskaammasta 

kustannustaakasta (välitystoiminnan kustannukset voivat olla jopa yli 20 prosenttia) 

huolimatta alustat voivat soveltaa alhaisia hintoja innovatiivisen teknologian vaatimien 

minimaalisten kiinteiden investointien ja sen epäsuhdan ansiosta, että tällaisten hintojen 

kustannukset eivät kohdistu itse alustoihin, vaan työntekijöihin tai asiakkaisiin; toteaa, 

että näin ollen tällaiset alustat voivat tietyissä olosuhteissa olla jopa este paikallisten 

yhteistyötalouden aloitteiden synnylle ja kehitykselle; 

3. korostaa, että operaattorin vähän hyödynnetyn omaisuuden jakaminen ja rahaksi 

muuttaminen saa erityistä pontta taloudessa, jossa ei ole sisäistä kysyntää, jolloin 

menojen pienentäminen on välttämätöntä ja siksi ratkaisevaksi perusteeksi tulee hinta 

laadun ja turvallisuuden kustannuksella; toteaa, että jakamistalouden lisäarvo on näin 

ollen luontaistalouden järjestäytyminen, koska talous ei tuota lisäarvoa: kyseessä on 

selviytymistalous (fend-for-yourself economy); 

4. toteaa, että näin syntyneistä tuotoista hyötyvät valtaosassa tapauksia laitteistojen ja 

ohjelmistojen omistajat, digitaalialan oligopolin jäsenet ja maksuja ja tapahtumia 

hallinnoivat tahot, jotka pystyvät lisäksi laillisesti kiertämään verotuksen pääomien 

vapaan liikkuvuuden ansiosta; 

5. toteaa, että alustatalouden kaikki työntekijät ovat olosuhteista riippuen joko 

työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia; muistuttaa tässä yhteydessä, että unionin 

tuomioistuin on määritellyt työntekijän käsitteen käyttäen pohjana tiettyjen ehtojen 

mukaisesti määritettyä työsuhdetta niin, että huomioon otetaan esimerkiksi 

alisteisuussuhde, palkka ja työn luonne sekä joko asianmukainen työsopimus tai 

yhteistyösopimus; 

6. korostaa, että jäsenvaltioilla on valta torjua yhteistyötaloudesta johtuvia epävarmoja 

työsuhteita, jotta työtekijöille voidaan tarjota turvattuja työpaikkoja; korostaa, että 

jatkuva saavutettavuus on vakava terveys- ja turvallisuusriski alustataloudessa; 

kannattaa työntekijöiden ”oikeutta kirjautua ulos” kunkin jäsenvaltion määrittelemällä 

tavalla; 

7. palauttaa mieliin, että jäsenvaltioilla on edelleen oikeus päättää työlainsäädännöstä ja 

jäsenvaltiot voivat antaa lainsäädäntöä työoloista alustataloudessa, jotta turvataan 

alustataloudessa työskentelevien työntekijöiden oikeudellinen tilanne, sillä he kuuluvat 

usein hallinnollisesti monikansallisten yritysten ja unionin ulkopuolella toimivien 
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yritysten alaisuuteen, ja varmistetaan, että kaikilla alustataloudessa työskentelevillä 

työntekijöillä on samat sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet kuin työntekijöillä 

perinteisessä taloudessa ja että heidän työterveyttään ja -turvallisuuttaan suojellaan; 

8. toteaa, että on tarpeen varmistaa riittävä sosiaaliturva työntekijöille, jotka ovat keskeisiä 

toimijoita digitaalisilla työmarkkinoilla, ja painottaa, että ainoastaan jäsenvaltiot voivat 

vastata nopeasti tähän tarpeeseen; korostaa, että yhdistymisvapaus ja työtaistelutoimet 

ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille työntekijöille; 

9. panee merkille, että suuri osa kehittyvästä yhteistyötaloudesta on edelleen 

sääntelemätöntä; katsoo, että kansallisilla viranomaisilla ja alue- ja 

paikallisviranomaisilla on runsaasti liikkumavaraa hyväksyä kontekstisidonnaisia 

säännöksiä, jotta yleisen edun mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; 

10. toteaa, että jäsenvaltiot voivat vahvistaa alustaoperaattoreiden avoimuutta ja 

julkistamisvelvoitteita koskevia normeja, jotta operaattorit eivät voi enää kiertää 

kansallista lainsäädäntöä ainoana tavoitteenaan voittojensa kasvattaminen; toteaa, että 

näiden normien avulla olisi voitava seurata veronmaksua, sosiaaliturvamaksuja ja työn 

luokitusta koskevia käytäntöjä alustoilla; 

11. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä sen varmistamiseksi, että alustat 

noudattavat sen valtion lakeja, jossa palveluja tarjotaan, ja maksavat veroa siellä, että 

verkkosivustolla on sen jäsenvaltion aluetunnus, jossa alusta tarjoaa palveluja, että 

alustan omistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka oikeudellinen ja 

verotuksellinen toimipaikka on samassa jäsenvaltiossa, ja että tili, jolle maksut 

suoritetaan, on avattu samassa jäsenvaltiossa; 

12. korostaa, että jäsenvaltioilla on oikeus toteuttaa omia kansallisia toimenpiteitä 

varmistaakseen tietyn oikeusvarmuuden eli sen, että normien on oltava samat kaikille 

riippumatta siitä, toimitaanko perinteisten kanavien vai yhteistyötalouden ja yleensä 

jakamistalouden kanavien kautta: muun muassa todistukset, luvat, lisenssit, pätevyys, 

terveydenhuoltomenettelyt, tilojen sopivuus, verotus, vakuutukset, työmarkkinoiden 

sääntely; painottaa tässä yhteydessä, että on välttämätöntä estää perinteiseen toimintaan 

kohdistuva epäreilu kilpailu samoin kuin varmistaa työntekijöiden yhtäläinen 

sosiaaliturva ja yhtäläiset turvatakeet asiakkaille; 

13. korostaa, että tarvitaan kansallisen tason todellinen digitaalinen suvereniteetti ja että 

tämä on mahdollista, jos digitaaliteollisuuden strategiset investointitoimet ja tietosuojan 

turvaaminen kuuluvat molemmat jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. en 

 

 


