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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) till ett 

resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0195/2017 

Europaparlamentets resolution om europeisk agenda för delningsekonomin 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Alla delningsekonomier, vilket täcker in hela spektrumet från marknadsorienterade till 

gåvobaserade delningsekonomier, förutsätter en samarbetsinriktad konsumtionsmodell 

(förhyrning, utlåning, utbyte, delande, byteshandel och gåvor) som sker på ett sätt och i 

en omfattning som inte tidigare var möjligt tack vare en intensiv användning av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett centralt verktyg. 

B. Delningsekonomin utvecklas i ett sammanhang av organiserad ekonomisk avreglering 

där många näringsgrenar redan utsätts för skoningslös illojal konkurrens. 

C. Kommissionen betonar i sitt meddelande En europeisk agenda för delningsekonomin 

den ökande betydelsen av plattformsekonomin och dess konsekvenser för den 

ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken, genom att den för med sig en redan i 

nuläget förutsebar, okontrollerad förändring till nackdel för den traditionella ekonomins 

aktörer. 

D. På grund av digitaliseringen kännetecknas ekonomiska initiativ av låg arbetsintensitet 

och hög specialisering. 

E. Plattformar bör inte betraktas som rena digitala förmedlingstjänster, eftersom sådan 

förmedling redan existerar på de områden som omfattas av medlemsstaternas reglering, 

och som i många fall genomförs genom att man fastställer det slutliga priset för kunden 

och ersättningen till tjänsteleverantören, som ska vara egenföretagare, inte anställd. 

F. Delningsekonomins utveckling utgör ett stort hot mot den digitala suveräniteten, 

skyddet av strategiska uppgifter och mot medlemsstaternas digitala och industriella 

oberoende, och väcker viktiga frågor om automatisk överföring av personuppgifter till 

”superdatorer” belägna i tredjeländer. 
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1. Europaparlamentet betonar att detta fenomen inte innebär någon teknisk nyhet eller 

någon ny idé som genom att påverka strukturen på en traditionell verksamhet gör denna 

mer effektiv så att man kan ”uppnå mer med mindre”. Parlamentet betonar att den enda 

verkliga innovationen med de samarbetsbaserade ekonomierna, och med 

delningsekonomin i allmänhet, är undanröjandet av alla former av mellanled, oavsett 

om dessa är kommersiella eller offentliga (i form av reglering och beskattning). 

2. Europaparlamentet påpekar att de stora transnationella plattformarna inom 

delningsekonomin, vilka samlar och omfördelar ett enormt informationsflöde, håller på 

att bli nya mellanled. Parlamentet konstaterar att dessa plattformar, trots sin större 

kostnadsbörda (mellanledskostnaderna kan överskrida till och med 20 procent), kan 

sätta lägre priser p.g.a. att denna innovationsteknik endast kräver minimala fasta 

investeringar och tack vare den asymmetri som innebär att kostnaderna för dessa priser 

inte drabbar plattformarna själva, utan arbetstagarna eller kunderna. Parlamentet 

konstaterar att dessa plattformar under vissa omständigheter därför till och med kan 

utgöra ett hinder för att skapa och utveckla lokala initiativ inom delningsekonomin. 

3. Europaparlamentet understryker att delningen och monetariseringen av underutnyttjade 

egna tillgångar kan sätta fart på en ekonomi där den interna efterfrågan är uttömd, där 

det blir absolut nödvändigt att dra ned på utgifterna, varför priset snarare än kvaliteten 

eller säkerheten blir det avgörande kriteriet. Parlamentet konstaterar att 

delningsekonomins ”mervärde” således består i en systematisering av 

naturahushållningen, i avsaknad av en mervärdesekonomi. Det är en ekonomi där alla 

får klara sig själva. 

4. Europaparlamentet påpekar att de vinster som genereras på detta sätt i de allra flesta fall 

tillfaller hårdvaru- och mjukvaruägarna, den digitala världens oligopolister, och dem 

som hanterar betalningarna och överföringarna, som dessutom lagligen kan undandra 

sig beskattning tack vare den fria rörligheten för kapital. 

5. Europaparlamentet påpekar att alla arbetstagare i plattformsekonomin antingen är 

anställda eller egenföretagare beroende på omständigheter. Parlamentet påminner i detta 

hänseende om att EU-domstolen har definierat begreppet arbetstagare på basis av ett 

anställningsförhållande som kännetecknas av vissa kriterier, såsom utförande av arbete 

för någons räkning, lön, typ av arbete samt ett avtal om antingen anställning eller 

samarbete enligt god och vederbörlig form. 

6. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna har behörighet att bekämpa osäkerheten 

vad gäller anställningar med ursprung i delningsekonomin, i syfte att garantera 

arbetstagarna anställningstrygghet. Parlamentet understryker att ständig tillgänglighet 

utgör en allvarlig hälso- och säkerhetsrisk inom plattformsekonomin. Parlamentet 

förespråkar införandet av en ”utloggningsrätt”, såsom den definieras av varje 

medlemsstat. 

7. Europaparlamentet påminner om att, eftersom arbetsrätten förblir medlemsstaternas 

befogenhet, medlemsstaterna har rätt att lagstifta om arbetsvillkor i plattformsekonomin 

i syfte att garantera den rättsliga ställningen för plattformsarbetstagare, vid plattformar 

som ofta förvaltas av multinationella företag med säte utanför Europa, och se till att alla 
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plattformsarbetstagare har samma sociala och arbetsrelaterade rättigheter och 

arbetsmiljöskydd som arbetstagare i den traditionella ekonomin. 

8. Europaparlamentet noterar behovet av att säkerställa tillräcklig social trygghet för 

anställda, vilka är nyckelaktörer på den digitala arbetsmarknaden, och understryker att 

endast medlemsstaterna kan agera skyndsamt på området. Parlamentet betonar att 

föreningsfriheten och rätten till kollektiva åtgärder är grundläggande rättigheter som 

måste gälla samtliga arbetstagare. 

9. Europaparlamentet konstaterar att en stor del av den begynnande delningsekonomin 

fortfarande inte är reglerad. Parlamentet anser att nationella, regionala och lokala 

myndigheter har stort manöverutrymme för att införa kontextspecifika bestämmelser för 

att hantera mål av allmänintresse. 

10. Europaparlamentet noterar att normer om öppenhet och krav på offentliggörande för 

plattformsoperatörer kan fastställas av medlemsstaterna för att dessa aktörer ska 

upphöra med att kringgå de nationella lagstiftningarna med det enda syftet att öka sina 

vinster. Parlamentet anser att dessa normer bör göra det möjligt att övervaka 

betalningen av skatt och socialförsäkringsavgifter samt praxis i fråga om bedömning av 

arbete på digitala plattformar. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta för att säkerställa att 

plattformarna är förenliga med lagstiftningen på det ställe där tjänsten tillhandahålls och 

att de betalar skatter där, att webbplatsens domän är den medlemsstat där plattformen 

tillhandahåller tjänsterna och att den ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin 

juridiska och skattemässiga bas i samma medlemsstat, och att det konto till vilket 

betalningar och överföringar görs öppnas i en bank i samma medlemsstat. 

12. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna har rätt att vidta egna nationella 

åtgärder för att skapa ett tydligt rättsläge, vilket innebär att samma regler ska gälla för 

alla, oavsett huruvida man har verksamhet via traditionella kanaler eller via kanalerna 

för samarbetsinriktad ekonomi, och delningsekonomin i allmänhet: certifikat, tillstånd, 

licenser, yrkeskvalifikationer, hälsoprotokoll, lokalernas lämplighet, beskattning, 

försäkringar, arbetsmarknadsregler och så vidare. Parlamentet understryker i detta 

sammanhang att det är viktigt att först och främst förhindra illojal konkurrens som 

skadar traditionella verksamheter samt att säkerställa likvärdig social trygghet för 

arbetstagare och likvärdiga säkerhetsgarantier för konsumenterna. 

13. Europaparlamentet betonar behovet av en verklig digital suveränitet på nationell nivå 

genom strategiska investeringsstrategier för digital industri och genom att säkerställa 

uppgiftssäkerhet, bägge under varje medlemsstats ensamma ansvar. 

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. en 

 


