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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego programu na rzecz 

gospodarki dzielenia się 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wszystkie rodzaje gospodarki dzielenia się, obejmujące pełne 

spektrum od działalności zorientowanej na rynek do opartej na darach, cechuje model 

konsumpcji współdzielonej (wynająć, pożyczyć, wymienić się, podzielić się, zamienić, 

dać), który przyjmuje niespotykane dotychczas formy i jest realizowany na nieosiągalną 

wcześniej skalę dzięki intensywnemu wykorzystaniu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych jako głównej siły napędowej; 

B. mając na uwadze, że gospodarka dzielenia się rozwija się w kontekście zorganizowanej 

deregulacji gospodarczej, w ramach której wiele sektorów działalności boryka się już z 

zaciekłą i nieuczciwą konkurencją; 

C. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji „Europejski program na rzecz gospodarki 

dzielenia się” położono nacisk na rosnące znaczenie gospodarki platform i jej wpływ na 

politykę gospodarczą i politykę zatrudnienia, co wiąże się ze zmianą – którą już obecnie 

można przewidzieć, ale nad którą trudno zapanować – na niekorzyść podmiotów 

działających w ramach gospodarki tradycyjnej; 

D. mając na uwadze, że z powodu cyfryzacji inicjatywy gospodarcze charakteryzują się 

dziś niskim nakładem pracy i wysokim stopniem specjalizacji; 

E. mając na uwadze, że platform nie należy postrzegać jedynie jako cyfrowych usług 

pośrednictwa, gdyż pośrednictwo takie ma miejsce w dziedzinach podlegających już 

regulacjom ze strony państw członkowskich oraz w wielu przypadkach polega również 

na ustaleniu ceny końcowej płaconej przez klienta i wynagrodzenia otrzymywanego 

przez świadczącego usługę, który jest osobą samozatrudnioną, a nie pracownikiem; 

F. mając na uwadze, że rozwój gospodarki dzielenia się stanowi znaczące wyzwanie dla 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

obrony suwerenności cyfrowej, ochrony danych o znaczeniu strategicznym i 

niezależności cyfrowej i przemysłowej państw członkowskich oraz że rozwój ten każe 

poważnie zastanowić się nad zasadnością automatycznego przekazywania danych 

osobowych do superkomputerów w państwach trzecich; 

1. podkreśla, że nie mamy do czynienia z przełomowym postępem technicznym lub 

nagłym rozpowszechnieniem się koncepcji, która – wpływając na struktury tradycyjnej 

działalności – pozwalałaby zwiększyć jej wydajność przez uzyskanie lepszych wyników 

z mniejszych nakładów; zauważa, że jedyną rzeczywistą innowację gospodarki 

dzielenia się i ogólnie rzecz biorąc konsumpcji współdzielonej stanowi zniesienie 

wszelkich form pośrednictwa, czy to handlowego czy też publicznego (w odniesieniu 

do regulacji i opodatkowania); 

2. zauważa, że wielkie ponadnarodowe platformy konsumpcji współdzielonej, które 

skupiają ogromny przepływ informacji i zarządzają nim, stają się nowymi 

pośrednikami; zwraca uwagę, że mimo wyższych kosztów (koszty pośrednictwa mogą 

niekiedy przekraczać nawet 20%) platformy te mogą ustalać niższe ceny dzięki temu, że 

owa innowacyjna technologia wiąże się z wybitnie niskimi nakładami na środki trwałe, 

a także dzięki nierównomiernemu rozłożeniu obciążenia, które sprawia, że ciężar 

niskich cen nie obciąża samych platform, ale ich pracowników lub konsumentów; 

wnosi z powyższego, że w określonych okolicznościach platformy te mogą stanowić 

przeszkodę w tworzeniu i rozwoju lokalnych inicjatyw w ramach gospodarki dzielenia 

się; 

3. podkreśla, że dzielenie się własnymi, niewykorzystanymi w pełnym stopniu towarami 

oraz ich spieniężanie staje się szczególnie atrakcyjne w przypadku gospodarki o 

osłabionym popycie wewnętrznym, gdy konieczne jest ograniczanie wydatków i w 

związku z tym cena staje się decydującym czynnikiem wyboru, przeważającym nad 

jakością i bezpieczeństwem; zauważa, że w rezultacie wartością dodaną konsumpcji 

współdzielonej jest upowszechnienie się gospodarki naturalnej przy jednoczesnym 

braku gospodarki opartej na wartości dodanej: to gospodarka, w której każdy działa na 

własny rachunek; 

4. zaznacza, że w większości przypadków wypracowane w ten sposób zyski przypadają w 

udziale właścicielom sprzętu i oprogramowania komputerowego, oligopolistom sektora 

cyfrowego i osobom, które zarządzają płatnościami i transakcjami, mającym zresztą 

możliwość, by zgodnie z prawem uniknąć opodatkowania dzięki swobodnemu 

przepływowi kapitału; 

5. stwierdza, że w świetle pierwszeństwa faktów wszyscy pracownicy w gospodarce 

platform są zatrudnionymi pracownikami albo osobami samozatrudnionymi; 

przypomina w tym kontekście, że Trybunał Sprawiedliwości określił pojęcie 

„pracownika” na podstawie stosunku pracy cechującego się określonymi kryteriami, 

takimi jak podporządkowanie, wynagrodzenie i charakter pracy, a także umowa o pracę 

lub umowa współpracy zawarta w należytej formie; 

6. podkreśla, że państwa członkowskie mają prawo do walki z coraz bardziej niepewnym 

charakterem miejsc pracy oferowanych w ramach gospodarki dzielenia się w celu 

zagwarantowania pracownikom bezpieczeństwa zatrudnienia; podkreśla, że stała 
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dostępność stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w gospodarce 

platform; opowiada się za ustanowieniem „prawa do wylogowania” w formie 

określonej przez każde państwo członkowskie; 

7. przypomina, że ponieważ prawo pracy wchodzi w zakres kompetencji narodowych, 

państwa członkowskie są uprawnione do stanowienia przepisów dotyczących 

warunków pracy w gospodarce platform w celu zagwarantowania sytuacji prawnej 

pracowników platform, którymi często zarządzają przedsiębiorstwa wielonarodowe i 

pozaeuropejskie, i zapewnienia wszystkim pracownikom platform takich samych praw 

socjalnych i praw dotyczących zatrudnienia oraz takiej samej ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa jak pracownikom w gospodarce tradycyjnej; 

8. podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia społecznego 

pracownikom, którzy odgrywają zasadniczą rolę na cyfrowym rynku pracy, oraz 

zaznacza, że jedynie państwa członkowskie mogą szybko zaspokoić tę potrzebę; 

podkreśla, że wolność zrzeszania się i prawo do działań zbiorowych to podstawowe 

prawa, które muszą przysługiwać wszystkim pracownikom; 

9. zauważa, że znaczna część powstającej gospodarki dzielenia się pozostaje 

nieuregulowana; uważa, że organy krajowe, regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia dostosowanych do sytuacji uregulowań prawnych, 

tak aby realizować cele zgodne z interesem publicznym; 

10. zauważa, że normy w zakresie przejrzystości i obowiązków ujawniania informacji, 

obowiązujące operatorów platform, mogą być przyjmowane przez państwa 

członkowskie, tak aby operatorzy ci przestali obchodzić ustawodawstwo krajowe 

wyłącznie w celu zwiększenia zysków; normy te powinny umożliwić monitorowanie 

płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz praktyk dotyczących 

oceny pracy na platformach; 

11. zwraca się do państw członkowskich o podjęcie współpracy z myślą o tym, aby 

platformy przestrzegały prawa w miejscu świadczenia usług i płaciły tam podatki, aby 

ich strony internetowe miały domenę państwa członkowskiego, w którym platforma 

świadczy usługi, aby jej właścicielem była osoba fizyczna lub prawna mająca swoją 

siedzibę prawną i podatkową w tym samym państwie członkowskim oraz aby rachunek, 

w ramach którego dokonuje się płatności i transakcji, był prowadzony przez bank 

znajdujący się w tym samym państwie członkowskim; 

12. podkreśla, że państwa członkowskie mają prawo podejmować działania na szczeblu 

krajowym w celu zagwarantowania określonego stopnia pewności prawnej, co oznacza, 

że wszystkich powinny obowiązywać te same spójne przepisy, niezależnie od tego, czy 

dana osoba prowadzi działalność w ramach tradycyjnych kanałów, kanałów należących 

do gospodarki dzielenia się bądź ogólnie w ramach konsumpcji współdzielonej; 

stosowne środki obejmują: certyfikaty, zezwolenia, licencje, uprawnienia do 

wykonywania zawodu, badania lekarskie pracowników, przepisy regulujące 

użytkowanie lokali, podatki, ubezpieczenia, ochrona pracowników na rynku pracy itp.; 

podkreśla w związku z tym, że konieczne jest zwłaszcza unikanie nieuczciwej 

konkurencji działającej na niekorzyść tradycyjnej działalności, a także zapewnienie 

takiej samej ochrony socjalnej pracownikom i takich samych gwarancji bezpieczeństwa 
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konsumentom; 

13. podkreśla potrzebę rzeczywistej suwerenności cyfrowej na szczeblu krajowym dzięki 

strategicznej polityce inwestycyjnej w branżach cyfrowych oraz poprzez 

zagwarantowanie ochrony danych, w obydwu przypadkach w ramach wyłącznych 

kompetencji państw członkowskich; 

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Or. en 

 

 


