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Predlog spremembe  1 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Naslov 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

o Evropski agendi za sodelovalno 

gospodarstvo 

o Evropski agendi za posredniško 

gospodarstvo1a 

 _________________ 

 1a Horizontalni predlog spremembe, ki 

mora veljati za celotno besedilo 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 24. novembra 2016 o novih 

priložnostih za mala prevozna podjetja, 

vključno s sodelovalnimi poslovnimi 

modeli1a 

 _________________ 

 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0455. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 – ob upoštevanju seje delovne 

skupine Sveta na visoki ravni o 

konkurenčnosti in rasti dne 12. septembra 

2016 in dokumenta za razpravo 

predsedstva1a; 

 _________________ 

 1a 

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

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

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 7 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru 

socialnih pravic, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava –A (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 -A. ker bi bilo treba razmisliti, ali je 

izraz „sodelovalno gospodarstvo“ glede na 

pojav „poklicnih sodelovalcev“ (ali 

„delivcev“) primeren; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  6 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je v zadnjih letih močno 

povečalo število uporabnikov, poslov in 

prihodkov v sodelovalnem gospodarstvu, 

hkrati pa se je spremenil način 

zagotavljanja izdelkov in storitev, kar je na 

številnih gospodarskih področjih pomenilo 

izziv za uveljavljena podjetja; 

A. ker je v zadnjih letih močno 

povečalo število uporabnikov, poslov in 

prihodkov v sodelovalnem gospodarstvu, 

hkrati pa se je spremenil način 

zagotavljanja izdelkov in storitev, kar je na 

številnih področjih pomenilo izziv za 

uveljavljene modele poslovanja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  7 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je v zadnjih letih močno 

povečalo število uporabnikov, poslov in 

prihodkov v sodelovalnem gospodarstvu, 

hkrati pa se je spremenil način 

zagotavljanja izdelkov in storitev, kar je na 

številnih gospodarskih področjih pomenilo 

izziv za uveljavljena podjetja; 

A. ker je v zadnjih letih močno 

povečalo število uporabnikov, poslov in 

prihodkov v sodelovalnem gospodarstvu, 

hkrati pa se je spremenil način 

zagotavljanja izdelkov in storitev in 

zamajalo ekonomsko ravnotežje v 

vrednostni verigi, kar je na številnih 

gospodarskih področjih pomenilo izziv za 

uveljavljena podjetja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  8 

Pina Picierno 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je v zadnjih letih močno 

povečalo število uporabnikov, poslov in 

prihodkov v sodelovalnem gospodarstvu, 

hkrati pa se je spremenil način 

zagotavljanja izdelkov in storitev, kar je na 

številnih gospodarskih področjih pomenilo 

izziv za uveljavljena podjetja; 

A. ker je v zadnjih letih močno 

povečalo število uporabnikov, zaposlitev, 

poslov in prihodkov v sodelovalnem 

gospodarstvu, hkrati pa se je spremenil 

način zagotavljanja izdelkov in storitev, 

kar je na številnih gospodarskih področjih 

pomenilo izziv za uveljavljena podjetja; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker je družba 

PricewaterhouseCoopers v študiji za 

Komisijo ocenila, da bodo mnoga 

področja ekonomije delitve do leta 2025 

po velikosti konkurirala ustreznim 

tradicionalnim področjem, saj platforme v 

petih sektorjih v Evropi že ustvarjajo 

prihodke v vrednosti nad 80 milijard EUR 

in omogočajo transakcije v vrednosti 

skoraj 570 milijard 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 

 

Predlog spremembe  10 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 
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Uvodna izjava A a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker sodelovalno gospodarstvo ni 

nadomestek za tradicionalno gospodarstvo 

ali napad nanj, temveč ustvarja nove 

izzive in priložnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker ima sodelovalno gospodarstvo 

socialne koristi za državljane EU; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ab. ker družba 

PricewaterhouseCoopers tudi napoveduje, 

da bo letna stopnja rasti prihodkov v 

ekonomiji delitve v Evropi 35- do 40-

odstotna ter da bo sodelovalno 

gospodarstvo do leta 2025 na svetovni 

ravni pokrivalo polovico sektorja 

najema1a; 

 _________________ 

 1a 

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

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-
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economy-sizing-the-revenue-

opportunity.html 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker te radikalne spremembe močno 

vplivajo na pravno krajino, saj brišejo 

tradicionalne meje med potrošnikom in 

ponudnikom, delavcem in 

samozaposlenim ter poklicnim in 

nepoklicnim zagotavljanjem storitev, zato 

predstavljajo izziv za številne kritične 

sektorje zakonodaje EU; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  14 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker te radikalne spremembe močno 

vplivajo na pravno krajino, saj brišejo 

tradicionalne meje med potrošnikom in 

ponudnikom, delavcem in samozaposlenim 

ter poklicnim in nepoklicnim 

zagotavljanjem storitev, zato predstavljajo 

izziv za številne kritične sektorje 

zakonodaje EU; 

B. ker te radikalne spremembe močno 

vplivajo na pravno krajino, saj brišejo 

uveljavljene meje med potrošnikom in 

ponudnikom, delavcem in samozaposlenim 

ter poklicnim in nepoklicnim 

zagotavljanjem storitev, zato predstavljajo 

izziv za številne kritične sektorje 

zakonodaje EU; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker so mala in srednja podjetja 

glavno gonilo evropskega gospodarstva in 

so leta 2014 predstavljala 99,8 % vseh 

podjetij v nefinančnem sektorju in dve 

tretjini vseh delovnih mest; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

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

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

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava b a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ba. ker sodelovalno gospodarstvo 

ponuja možnosti za vstop na trg dela 

mladim, migrantom, zaposlenim s 

skrajšanim delovnim časom in starejšim 

državljanom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker lahko modeli sodelovalnega 

gospodarstva pomagajo okrepiti udeležbo 

žensk na trgu dela in v gospodarstvu, in 
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sicer z zagotavljanjem priložnosti za 

prožne oblike podjetništva in zaposlitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker lahko modeli sodelovalnega 

gospodarstva pomagajo okrepiti udeležbo 

žensk na trgu dela in v gospodarstvu, in 

sicer z zagotavljanjem priložnosti za 

prožne oblike podjetništva in zaposlitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker ti pretresi močno in včasih zelo 

negativno vplivajo na zaposlovanje kljub 

priložnostim, ki jih lahko ta gospodarski 

sektor lahko ponudi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  20 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 
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Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker je treba pred sprejetjem 

kakršnega koli zakonodajnega ali 

regulativnega okvira najprej razumeti vso 

raznolikost modelov poslovanja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  21 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker se sodelovalno gospodarstvo 

razvija z organizirano ekonomsko 

deregulacijo, zaradi katere se v mnogih 

sektorjih že zdaj pojavlja trdožive 

nepoštena konkurenca in se je splošna 

raven cen v preteklih dveh desetletjih 

stalno dvigovala; ker se mnogi sektorji, ki 

so bili močno oslabljeni 

zaradi pomanjkanja inteligentnega 

protekcionizma, ne morejo hitro 

prilagoditi pojavu te nove digitalne 

konkurence; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker je nedavno sporočilo Komisije 

o evropski agendi za ekonomijo delitve 
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sicer dobro izhodišče za spodbujanje in 

učinkovito regulacijo tega sektorja, a je 

treba v prihodnje analize in priporočila na 

tem področju vključiti vidik enakosti 

spolov in upoštevati določbe ustrezne 

protidiskriminacijske zakonodaje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker je nedavno sporočilo Komisije 

o evropski agendi za ekonomijo delitve 

sicer dobro izhodišče za spodbujanje in 

učinkovito regulacijo tega sektorja, a je 

treba v prihodnje analize in priporočila na 

tem področju vključiti vidik enakosti 

spolov in upoštevati določbe ustrezne 

protidiskriminacijske zakonodaje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker je nedavna študija Evropske 

komisije pokazala, da je 17 % evropskih 

potrošnikov že uporabilo storitve, ki jih 

ponuja ekonomija delitve, 52 % pa jih je s 

ponujenimi storitvami seznanjenih1a; 
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 _________________ 

 1a Flash Eurobarometer 438 (marec 2016) 

o uporabi sodelovalnih platform 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bc. ker samo 1,7 % podjetij v 

EU uporablja sodobne digitalne 

tehnologije v celoti, kar 41 % podjetij pa 

jih sploh ne uporablja; ker je pomembno, 

da se digitalizirajo vsi sektorji, če želi EU 

ostati konkurenčna in svojo 

konkurenčnost še izboljšati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bc. ker je pojav sodelovalnega 

gospodarstva pomemben izziv pri 

ohranjanju digitalne suverenosti naše 

celine, varstvu strateških podatkov ter 

digitalni in industrijski neodvisnosti držav 

članic od Silicijeve doline in se pojavljajo 

pomembna vprašanja v zvezi s 

samodejnim prenosom osebnih podatkov 

na ameriške nadzmogljive računalnike: 

Or. fr 
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Predlog spremembe  27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bd. ker lahko s prožnostjo in lahkim 

dostopom v sodelovalnem gospodarstvu 

dobijo zaposlitvene možnosti skupine, ki 

so tradicionalno izključene s trga dela, 

zlasti ženske, mladi in migranti; ker so 

lahko storitve sodelovalnega gospodarstva 

ustrezno področje za začetek samostojne 

dejavnosti in spodbujanje podjetniške 

kulture; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo o Evropski 

agendi za sodelovalno gospodarstvo ter 

poudarja, da bi to moral biti prvi korak k 

obsežnejši in bolj ambiciozni strategiji EU 

na tem področju; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  29 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo o Evropski 

agendi za sodelovalno gospodarstvo ter 

poudarja, da bi to moral biti prvi korak k 

obsežnejši in bolj ambiciozni strategiji EU 

na tem področju; 

1. pozdravlja sporočilo o Evropski 

agendi za sodelovalno gospodarstvo ter 

poudarja, da bi to moral biti prvi korak k 

obsežnejši in bolj ambiciozni strategiji EU 

na tem področju, katerega cilj bi moral biti 

evropski pravni okvir; 

Or. de 

 

 

Predlog spremembe  30 

Anna Hedh 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo o Evropski 

agendi za sodelovalno gospodarstvo ter 

poudarja, da bi to moral biti prvi korak k 

obsežnejši in bolj ambiciozni strategiji EU 

na tem področju; 

1. pozdravlja sporočilo o Evropski 

agendi za sodelovalno gospodarstvo ter 

poudarja, da bi moral to biti prvi korak k 

obsežnejši in bolj ambiciozni strategiji EU 

na tem področju; poudarja, da so potrebna 

nadaljnja pojasnila Komisije, da bi 

zagotovili uravnoteženo in sorazmerno 

nadaljevanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. vztraja, da sodelovalnemu 

gospodarstvu, ki obsega pridobitne, ne pa 

ekonomske dejavnosti, ki se 

izvajajo poklicno, ne bi smeli nalagati 

dodatnega upravnega bremena; na drugi 

strani meni, da bi bilo treba za 
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gospodarske subjekte, ki poklicno 

sodelujejo pri posredniških dejavnostih 

med ponudnikom in uporabnikom storitev 

v okviru sodelovalnega gospodarstva, 

uporabljati splošno veljavno poslovno 

pravo; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  32 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. opozarja pa, da je izraz 

„sodelovalno gospodarstvo“ primeren le 

za resnično participativne trge 

enakovrednih udeležencev in druge 

platforme, saj številne platforme delujejo 

kot posrednice na tradicionalnih 

dvostranskih trgih in zato dodajajo tretjo 

razsežnost dobičkonosnosti, ki ni 

povezana z značajem enakovrednosti 

sodelovalnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. meni, da ni potrebe, da bi Komisija 

sprejemala podrobne predpise za 

sodelovalno gospodarstvo; 

Or. pl 
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Predlog spremembe  34 

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

Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo ustvari znatne priložnosti za 

državljane in potrošnike, ki uživajo koristi 

večje konkurence, prilagojenih storitev ter 

nižjih cen; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da sodelovalno gospodarstvo 

ustvarja znatne priložnosti za državljane in 

potrošnike, ki uživajo koristi večje 

konkurence, prilagojenih storitev ter nižjih 

cen; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  36 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, še naprej ustvarja 

znatne priložnosti za državljane in 

potrošnike, ki bodo tako uživali koristi 

večje konkurence, prilagojenih storitev, 

večje izbire ter nižjih cen; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da sodelovalno gospodarstvo 

ob odgovornem razvoju ponuja znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

raznolikih in prilagojenih storitev ter nižjih 

cen; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  38 

Anna Hedh 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ne da bi okrnilo 

trenutno raven varstva potrošnikov in 

delavcev, ustvari znatne priložnosti za 

državljane in potrošnike, ki uživajo koristi 

večje konkurence, prilagojenih storitev ter 

nižjih cen; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen, pa tudi, 

da je to mogoče le z ohranjanjem 

konkurenčnosti s tradicionalnimi sektorji 

in mnogovrstnosti akterjev v 

sodelovalnem gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

2. meni, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal 

na odgovoren način, ustvari znatne 

priložnosti za državljane in potrošnike, ki 

uživajo koristi večje konkurence, 

prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

poudarja, da je rast v tem sektorju odvisna 

od potrošnikov in vodi do njihove večje 

ozaveščenosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  41 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poudarja, da je treba podjetjem 

omogočiti rast, tako da se odstranijo ovire, 

podvajanje in razdrobljenost, ki 

onemogočajo, da bi se čezmejno razvijala; 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. ugotavlja, da so zaradi 

neraziskanosti sodelovalnega 

gospodarstva potrebne politike, s katerimi 

bi pretehtali obdavčevanje, pravice 

delavcev in odgovornost; ponavlja pa, da 

je treba ta vprašanja obravnavati na 

nacionalni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2c. spodbuja države članice, naj 

zagotovijo pravno varnost in ne 

obravnavajo sodelovalnega gospodarstva 
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kot grožnje tradicionalnemu; poudarja, da 

je treba sodelovalno gospodarstvo 

regulirati tako, da se ga bo lajšalo in 

omogočalo, ne pa omejevalo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo 

k temu, da bo gospodarski sistem postal 

ne le učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da sodelovalno 

gospodarstvo ustvarja nove podjetniške 

priložnosti, delovna mesta in rast; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  45 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo 

k temu, da bo gospodarski sistem postal ne 

le učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast, tudi za sodelovanje žensk v 

gospodarstvu, in za državljane, ki sicer ne 

bi spadali med delovno silo, s čimer bi 

postal gospodarski sistem socialno bolj 

trajnosten; posledično poudarja zmožnost 

sodelovalnega gospodarstva, da prispeva h 
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gospodarski trajnosti EU pri doseganju 

osrednjih ciljev na področju učinkovite 

rabe virov, trajnostnega kmetijstva, boja 

proti podnebnim spremembam in 

vzpostavljanja krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k 

temu, da bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

blaginjo ter ponudilo nove zaposlitvene 

priložnosti tistim, ni niso zaposleni ali so 

ekonomsko neaktivni, ter služilo tudi kot 

vstopna točka na trg dela za mnoge 

mlade, ki s težavo najdejo prvo zaposlitev; 

poleg tega meni, da bi lahko s 

sodelovalnim gospodarstvom pritegnili 

novo kategorijo uporabnikov ter da bi 

lahko pomembno prispevalo k temu, da bo 

gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  47 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 3. se strinja, da sodelovalno 
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gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo 

k temu, da bo gospodarski sistem postal ne 

le učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

gospodarstvo ustvarja nove podjetniške 

priložnosti, delovna mesta in rast ter 

da pomembno prispeva k temu, da bo 

gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo 

k temu, da bo gospodarski sistem postal ne 

le učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo ustvarja nove podjetniške 

priložnosti, delovna mesta in rast ter da 

pomembno prispeva k temu, da bo 

gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo 

k temu, da bo gospodarski sistem postal ne 

le učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarja nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da pomembno prispeva k temu, da 

bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k 

temu, da bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k 

temu, da bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten, s tem pa okrepilo 

gospodarsko rast, socialno blaginjo in 

varstvo okolja ter prispevalo k prehodu na 

krožno gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k 

temu, da bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast, tudi za udeležbo žensk v 

gospodarstvu, ter da bi lahko pomembno 

prispevalo k temu, da bo gospodarski 

sistem postal ne le učinkovitejši, temveč 

tudi socialno trajnosten; 

Or. en 
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Predlog spremembe  52 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k 

temu, da bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo zanimive 

podjetniške priložnosti, nova delovna 

mesta in stabilno rast ter da bi lahko zelo 

pomembno prispevalo k temu, da bo 

gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko bolj trajnosten, in k večji 

družbeni odgovornosti podjetij; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  53 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

podjetniške priložnosti, delovna mesta in 

rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k 

temu, da bo gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

3. se strinja, da bi lahko sodelovalno 

gospodarstvo tudi ustvarilo nove 

priložnosti za državljane in podjetja, kot 

tudi delovna mesta in rast ter da bi lahko 

pomembno prispevalo k temu, da bo 

gospodarski sistem postal ne le 

učinkovitejši, temveč tudi socialno in 

okoljsko trajnosten; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  54 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. meni, da ima družba od poslovnih 

modelov ekonomije delitve koristi zaradi 

boljše razporeditve virov in sredstev, ki se 

drugače premalo uporabljajo, kar v 

zameno prispeva k večji 

trajnosti potrošnje in podpira krožno 

gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima 

sodelovalno gospodarstvo korenit učinek 

na že dolgo uveljavljene poslovne modele; 

poudarja tveganje, da se za podobne 

gospodarske akterje uporavljajo različni 

pravni standardi; je zaskrbljen zaradi 

tveganja za zmanjšanje varstva 

potrošnikov, pravic delavcev in 

spoštovanja davčnih predpisov; priznava 

učinke sodelovalnih podjetij na mestno 

okolje; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  56 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

4. hkrati priznava, da bi lahko imelo 

sodelovalno gospodarstvo korenit učinek 
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uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

na že dolgo uveljavljene poslovne modele; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; priznava 

učinke sodelovalnih podjetij na mestno 

okolje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

4. hkrati priznava, da ima lahko 

sodelovalno gospodarstvo velik učinek na 

že dolgo uveljavljene poslovne modele; 

razume izzive uporabe različnih pravnih 
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akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

standardov za podobne gospodarske 

akterje; je zaskrbljen zaradi ravnotežja 

med varstvom in ozaveščanjem 
potrošnikov, pravicami in možnostmi 

delavcev ter možnostjo za spoštovanje 

davčnih predpisov in davčno 

preglednostjo; priznava, da sodelovalno 

gospodarstvo vpliva tako na mestno kot 

tudi na podeželsko okolje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporabljajo različni pravni 

standardi; poudarja, da je treba zagotoviti 

visoko raven varstva potrošnikov, v celoti 

spoštovati pravice delavcev in izvajati 

davčne predpise; priznava učinke 

sodelovalnih podjetij na mestno okolje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  60 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 
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tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporabljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja 

zmanjšanega varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; je zaskrbljen zaradi mrežnih 

učinkov, ki bi lahko podprli nastanek 

monopolov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele v številnih 

strateških sektorjih, kot so prevoz, 

nastanitve, gostinstvo, storitve, 

maloprodaja in finance; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporabljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja 

zmanjšanega varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij 

na mestno okolje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene regulirane poslovne modele; 

poudarja tveganje, da se za podobne 

gospodarske dejavnosti in akterje 

uporabljajo različni pravni standardi; je 

zaskrbljen zaradi tveganja zmanjšanega 

varstva potrošnikov, pravic delavcev in 

spoštovanja davčnih predpisov; priznava 

učinke sodelovalnih podjetij na mestno 

okolje in na stanovanjsko politiko; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporabljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja 

zmanjšanega varstva potrošnikov, pravic 

delavcev, zlasti njihovega socialnega 

varstva, in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  64 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da bi lahko imelo 

sodelovalno gospodarstvo korenit učinek 

na že dolgo uveljavljene poslovne modele; 

poudarja tveganje, da se za podobne 

gospodarske akterje uporabljajo različni 

pravni standardi; je zaskrbljen zaradi 

tveganja zmanjšanega varstva potrošnikov, 

pravic delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  65 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

uveljavljene poslovne modele; poudarja 

tveganje, da se za podobne gospodarske 

akterje uporavljajo različni pravni 

standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za 

zmanjšanje varstva potrošnikov, pravic 

delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; 

priznava učinke sodelovalnih podjetij na 

mestno okolje; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno 

gospodarstvo korenit vpliv in učinek na že 

dolgo uveljavljene poslovne modele; 

poudarja tveganje, da se za podobne 

gospodarske akterje uporabljajo različni 

pravni standardi; je zaskrbljen zaradi 

tveganja zmanjšanega varstva potrošnikov, 

pravic delavcev in spoštovanja davčnih 

predpisov; priznava učinke sodelovalnih 

podjetij na mestno okolje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. je seznanjen s porastom 

medsebojnih strokovnih pregledov in 

forumov kot del sodelovalnega in širšega 

gospodarstva; to pozdravlja in se strinja s 

Komisijo, da bi z njimi lahko odpravili 

nesimetrične izmenjave informacij; 

poudarja, da je mogoče s temi pregledi in 

forumi učinkovito izboljšati izmenjavo 

informacij, potrošniške storitve in 

reševanje pritožb; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki 

vodijo v neupoštevanje veljavnih 

predpisov in razdrobljenost enotnega trga; 

se zaveda, da bi lahko te spremembe brez 

ustreznega upravljanja povzročile pravno 

negotovost glede veljavnih pravil in 

omejitev pri uveljavljanju posameznih 

pravic; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  68 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek črtano 
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večjih regulativnih sivih področij, ki 

vodijo v neupoštevanje veljavnih 

predpisov in razdrobljenost enotnega trga; 

se zaveda, da bi lahko te spremembe brez 

ustreznega upravljanja povzročile pravno 

negotovost glede veljavnih pravil in 

omejitev pri uveljavljanju posameznih 

pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki 

vodijo v neupoštevanje veljavnih 

predpisov in razdrobljenost enotnega trga; 

se zaveda, da bi lahko te spremembe brez 

ustreznega upravljanja povzročile pravno 

negotovost glede veljavnih pravil in 

omejitev pri uveljavljanju posameznih 

pravic; 

5. opozarja na trenutno 

razdrobljenost enotnega trga zaradi 

različnih pristopov na lokalni in 

nacionalni ravni, neusklajenosti med 

državami članicami in pomanjkljivega 

izvrševanja Evropske komisije; je globoko 

zaskrbljen zaradi negativnega učinka 

pravne negotovosti in zapletenosti pravil o 

evropskih zagonskih podjetjih in socialnih 

organizacijah, vključenih v sodelovalno 

gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki 

vodijo v neupoštevanje veljavnih 

5. opozarja na negotovost podjetij in 

regulatorjev glede uporabe veljavnih 

predpisov in direktiv, ki vodi v večjo 
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predpisov in razdrobljenost enotnega trga; 

se zaveda, da bi lahko te spremembe brez 

ustreznega upravljanja povzročile pravno 

negotovost glede veljavnih pravil in 

omejitev pri uveljavljanju posameznih 

pravic; 

razdrobljenost enotnega trga zaradi 

regionalnih nacionalnih organov; se 

zaveda, da bi lahko ta negotovost brez 

ustreznega upravljanja povzročile pravno 

negotovost glede veljavnih pravil in 

omejitev pri uveljavljanju posameznih 

pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki vodijo 

v neupoštevanje veljavnih predpisov in 

razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, 

da bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

5. meni, da morajo biti pravni 

predpisi primerni za uporabo v digitalni 

dobi; ukrepi za obravnavo regulativnih 

sivih območij in razdrobljenosti enotnega 

trga morajo biti primerni za prihodnost in 

bi morali digitalne inovacije podpirati, ne 

pa jih spodkopavati; se zaveda, da bi lahko 

te spremembe brez ustreznega upravljanja 

povzročile pravno negotovost glede 

veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki vodijo 

v neupoštevanje veljavnih predpisov in 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij in 

razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da 
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razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da 

bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki vodijo 

v neupoštevanje veljavnih predpisov in 

razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da 

bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij in 

razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da 

bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki vodijo 

v neupoštevanje veljavnih predpisov in 

razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da 

bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic; 

5. opozarja na tveganje za nastanek 

večjih regulativnih sivih področij, ki vodijo 

v neupoštevanje veljavnih predpisov in 

razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da 

bi lahko te spremembe brez ustreznega 

upravljanja povzročile pravno negotovost 

glede veljavnih pravil in omejitev pri 

uveljavljanju posameznih pravic in varstvu 
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potrošnikov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  75 

Pina Picierno 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da je treba preprečiti, da 

bi nekateri akterji pridobili monopolni 

položaj, izključili iz trga manjša podjetja 

in tako zmanjšali izbiro, ki je na voljo 

potrošnikom; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  76 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  77 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 
sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je obstoj jasnega pravnega 

okolja bistven pogoj za uspešno delovanje 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  78 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za trajnostno in 

učinkovito sodelovalno gospodarstvo v 

EU; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

harmoniziranega, dinamičnega in jasnega 

pravnega okolja bistvenega pomena za 

razcvet sodelovalnega gospodarstva v EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Igor Šoltes 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

poudarja, da so solidarnost, enakost, 

skupnost in zaupanje temelji tega 

gospodarstva in da so pravila sodelovanja, 

vključno z varnostjo, kakovostjo storitev 

in varstvom podatkov bistvena za pošteno 

in varno sodelovalno gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; podpira 

prizadevanje za ohranitev sorazmernih 

pravnih predpisov, pri čemer stremi k 

splošnim načelom in opredelitvam ter se 

izogiba pretirano preskriptivnemu 

pristopu za nov in spreminjajoč se sektor; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razvoj in razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU, hkrati 

pa zagotavlja enake konkurenčne pogoje 

in visoko raven varstva potrošnikov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  83 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja, ki 

bo ustvaril enotne konkurenčne pogoje, 
bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

6. meni, da je oblikovanje 

dinamičnega in jasnega pravnega okolja 

bistvenega pomena za razcvet 

sodelovalnega gospodarstva v EU; 

ugotavlja, da je za dosego teh ciljev na 

voljo že veliko primerov uporabe 

samoregulacije in soregulacije; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  87 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko družbenega razvoja; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  88 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter omogoči nastanek 

nove vrste odnosa med akterji; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot zbirko 

novih poslovnih modelov za ponujanje 

blaga in storitev, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 
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odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med tradicionalnimi 

gospodarskimi modeli in družbo, ki lahko 

vključi gospodarske odnose v socialne ter 

ustvari nove oblike skupnosti in nove 

poslovne modele; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko medsebojne 

povezanosti gospodarstva in družbe, ki 

lahko vključi gospodarske odnose v 

socialne ter ustvari nove oblike skupnosti; 

Or. ro 
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Predlog spremembe  92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; poudarja pa, da je treba 

razlikovati med različnimi oblikami 

sodelovalnih sistemov, ki lahko ponujajo 

storitve, vključno z donacijami, izmenjavo, 

poplačilom nastalih stroškov, in trgom; ki 

se razteza od dejanske delitve do profitnih 

dejavnosti in vključuje sodelovanje med 

enakovrednimi partnerji ter storitve, ki jih 

ponujajo poklicni izvajalci; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  93 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; meni, da je sodelovalno 

gospodarstvo lahko gonilo razvoja 

socialnega kapitala in gospodarske rasti; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; 

7. poudarja, da je treba obravnavati 

sodelovalno gospodarstvo ne le kot 

poslovni model, temveč tudi kot novo 

obliko povezovanja med gospodarstvom in 

družbo, ki lahko vključi gospodarske 

odnose v socialne ter ustvari nove oblike 

skupnosti; ugotavlja, da storitve, ki se 

ponujajo v okviru sodelovalnega 

gospodarstva, temeljijo na široki paleti 

odnosov in vključujejo na primer 

brezplačne ponudbe, menjave v pravem 

pomenu besede, poplačila nastalih 

stroškov in dobičkonosne dejavnosti; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  95 

Antonio López-Istúriz White 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. meni, da je treba jasno razmejiti 

preprosto posredovanje prek tehnološke 

platforme in ponujanje storitev, razen 

storitev informacijske družbe; zato poziva 

k uporabi razlagalnih meril iz Sporočila 

Komisije „Evropska agenda za 

sodelovalno gospodarstvo“ z dne 2. junija 

2016. 

Or. es 
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Predlog spremembe  96 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 

podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; 

8. ugotavlja, da sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi zaenkrat pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 

podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; 

8. opozarja, da imajo nekateri akterji 

v sodelovalnem gospodarstvu v Evropi 

vrsto specifičnih lastnosti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  98 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 

podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven in odraža, da imajo mala 

in srednja podjetja pomembno vlogo v 

evropskem gospodarstvu; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  99 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 

podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 

podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; ti 

elementi ustvarjajo nove priložnosti za 

sodelovalno gospodarstvo v Evropi, hkrati 

pa prinašajo številne izzive za sodelovalne 

platforme, povezane z njihovo visoko 

konkurenčnostjo na svetovnem trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 

8. opozarja, da ima sodelovalno 

gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih 

lastnosti, saj je v splošnem bolj umeščeno 

na lokalno raven, kar odraža evropsko 
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podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja; 

podjetniško strukturo, ki jo pretežno 

sestavljajo mala in srednja podjetja ter 

mikropodjetja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poudarja, da je treba obravnavati 

izzive, zlasti v zvezi z varstvom podatkov, 

odgovornostjo platform, obdavčevanjem 

in delovnim pravom, ki se pojavijo, ko 

evropski potrošniki uporabljajo spletne 

platforme s sedežem zunaj EU, v 

neevropskem kulturnem in regulativnem 

kontekstu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so evropski podjetniki 

močno nagnjeni k ustvarjanju 

sodelovalnih platform v socialne namene 

in priznava, da obstaja vse večje 

zanimanje za zadružne modele 

upravljanja; 

9. ugotavlja, da evropski podjetniki in 

potrošniki kažejo vse večjo naklonjenost 

sodelovalnemu gospodarstvu, ki temelji na 

sodelovanju; 

Or. cs 
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Predlog spremembe  103 

Anna Hedh 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so evropski podjetniki 

močno nagnjeni k ustvarjanju sodelovalnih 

platform v socialne namene in priznava, da 

obstaja vse večje zanimanje za zadružne 

modele upravljanja; 

9. ugotavlja, da so evropski podjetniki 

močno nagnjeni k ustvarjanju sodelovalnih 

platform v socialne namene in priznava, da 

obstaja vse večje zanimanje za zadružne 

modele upravljanja; hkrati meni, da je 

treba razlikovati med sodelovalnimi 

podjetji z dobično nosno motivacijo in 

tistimi s socialnimi, trajnostnimi interesi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti; 

10. poudarja, da vlada ne sme na 

ideološki osnovi omejevati svobode 

sklepanja pogodb med ponudniki in 

uporabniki storitev, če to pogodbeno 

razmerje ne ogroža javnega reda; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  105 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti; 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  106 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti; 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti; 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za ženske, 

prikrajšane ljudi in skupnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  108 
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Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti; 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za ženske, 

prikrajšane ljudi in skupnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti; 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

ljudi in skupnosti ter invalide; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  110 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati vse oblike diskriminacije, da 

bi zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 

10. poudarja, da je pomembno 

preprečevati oblike diskriminacije, da bi 

zagotovili učinkovit in enak dostop do 

sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane 
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ljudi in skupnosti; ljudi in skupnosti; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. meni, da storitve v sodelovalnem 

gospodarstvu, ki se javno oglašujejo in 

ponujajo za dobiček, spadajo na področje 

uporabe Direktive Sveta 2004/113/ES o 

izvajanju načela enakega obravnavanja 

moških in žensk pri dostopu do blaga in 

storitev ter oskrbi z njimi, zaradi česar bi 

morale biti v skladu z načelom enake 

obravnave žensk in moških; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. meni, da storitve, ki se ponujajo v 

sodelovalnem gospodarstvu ter se javno 

oglašujejo in ponujajo za dobiček, spadajo 

na področje uporabe Direktive Sveta 

2004/113/ES o izvajanju načela enakega 

obravnavanja moških in žensk pri dostopu 

do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, 

zaradi česar bi morale biti skladne z 

načelom enake obravnave žensk in 
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moških; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Anna Hedh 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poudarja, da se nove oblike 

poslovanja zaradi svoje inovativne oblike 

ne smejo izključevati iz predpisov in 

zakonodaje o zaščiti delavcev in 

potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poudarja, da platforme glede na 

velikost svoje mreže ustvarjajo več kot 

sorazmerno vrednost; priznava tveganje 

za nastanek monopolov in podpira vsa 

prizadevanja za večjo interoperabilnost 

med platformami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 10 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. meni, da bi bilo treba glede na 

pravno naravo razmerja med posameznim 

ponudnikom storitev in ponudnikom 

platforme, torej če gre za delovno 

razmerje ali samozaposlitev, uporabiti 

Direktivo 2006/54/EU oziroma Direktivo 

2010/41/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. meni, da bi bilo treba glede na 

pravno naravo razmerja med posameznim 

ponudnikom storitev in ponudnikom 

platforme, torej če gre za delovno 

razmerje ali samozaposlitev, 

uporabiti Direktivo 

2006/54/EU oziroma Direktivo 

2010/41/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja in sodelovanja, ter 

pristop k sodelovalnemu gospodarstvu, 

usmerjen v skupno dobro, da bi spodbujali 

nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja in sodelovanja, ter 

pristop k sodelovalnemu gospodarstvu, 

usmerjen v skupno dobro, da bi spodbujali 

nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  119 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja in sodelovanja, ter 

pristop k sodelovalnemu gospodarstvu, 

usmerjen v skupno dobro, da bi spodbujali 

11. meni, da bo sodelovalno 

gospodarstvo, namenjeno sodelovanju, v 

podporo porastu znanja in spretnosti v 

družbi; 
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nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  120 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja in sodelovanja, ter pristop 

k sodelovalnemu gospodarstvu, usmerjen v 

skupno dobro, da bi spodbujali 

nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

sodelovalno gospodarstvo kot celoto, pri 

tem pa daje prednost sektorjem, ki težje 

dostopajo do financiranja, kot so 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja in sodelovanja, ter pristop 

k sodelovalnemu gospodarstvu, usmerjen v 

skupno dobro, da bi spodbujali 

nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja in sodelovanja, ter pristop 

k sodelovalnemu gospodarstvu, usmerjen v 

skupno dobro, da bi spodbujali 

nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja 

neprofitne sodelovalne prakse, ki jih 

upravljajo uporabniki in ki so namenjene 

krepitvi deljenja, solidarnosti in 

sodelovanja, ter pristop k sodelovalnemu 

gospodarstvu, usmerjen v potrebe 

prebivalcev, da bi spodbujali 

nadgradljivost socialnega gospodarstva in 

dostop do odprtega znanja; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poudarja pomen ultrahitrih fiksnih 

in brezžičnih omrežij kot pogoja za popoln 

izkoristek zmožnosti sodelovalnega 

gospodarstva in prednosti, ki jih ponuja 

sodelovalni model; zato opozarja, da je 

treba zagotoviti primeren dostop vseh 

državljanov v EU do omrežja, zlasti na 

območjih, kjer še ni na voljo zadostna 

povezljivost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  124 
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Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

12. je zaskrbljen, saj ni vedno povsem 

jasno, kateri predpisi EU veljajo za vse 

sektorje sodelovalnega gospodarstva, kar 

je privedlo do nastajanja velikih razlik 
med državami članicami zaradi 

nacionalnih, regionalnih in lokalnih 

predpisov ter sodne prakse, kar le še 

povečuje razdrobljenost enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 12. ugotavlja, da za številne dele 
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nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

sodelovalnega gospodarstva veljajo 

nacionalni in lokalni predpisi; 

priznava pa, da se med državami članicami 

pojavljajo nekatere bistvene razlike zaradi 

nacionalnih, regionalnih in lokalnih 

predpisov ter sodne prakse, kar je tveganje 

za razdrobljenost enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

12. je zaskrbljen, saj se med državami 

članicami pojavljajo bistvene razlike zaradi 

nacionalnih, regionalnih in lokalnih 

predpisov ter sodne prakse, kar je tveganje 

za razdrobljenost enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

12. je zaskrbljen zaradi tveganja za 

razdrobljenost enotnega trga in ugotavlja, 

da sicer velik del nastajajočega 

sodelovalnega gospodarstva ostaja 

nereguliran, hkrati pa se med državami 

članicami pojavljajo bistvene razlike zaradi 

nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
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predpisov ter sodne prakse; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  129 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

spada na regulativna siva področja, hkrati 

pa se med državami članicami pojavljajo 

bistvene razlike zaradi nacionalnih, 

regionalnih in lokalnih predpisov ter sodne 

prakse, kar je tveganje za razdrobljenost 

enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

ostaja nereguliran, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

12. je zaskrbljen, saj velik del 

nastajajočega sodelovalnega gospodarstva 

spada na siva področja, hkrati pa se med 

državami članicami pojavljajo bistvene 

razlike zaradi nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je 

tveganje za razdrobljenost enotnega trga; 

Or. en 
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Predlog spremembe  131 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. hkrati priznava, da bi utegnili biti 

v skladu z načelom subsidiarnosti pri 

lokalnih posebnostih potrebni drugačni 

pristopi k reguliranju dejavnosti 

sodelovalnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. poudarja celovitost prometnega 

sektorja znotraj in zunaj sodelovalnega 

gospodarstva; ugotavlja, da je ta sektor 

zelo reguliran, zlasti glede dostopnosti 

poklicev, povezanih dejavnosti, razvoja, 

uporabe in trženja storitev prevoza 

(izključne pravice, omejeno število licenc) 

ter subvencioniranja; obžaluje, da se ti in 

drugi dejavniki občasno uporabljajo kot 

izgovor za postavljanje novih umetnih 

ovir, zlasti za poslovne modele; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  133 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 



 

AM\1116419SL.docx 61/172 PE599.597v01-00 

 SL 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, 

vendar obžaluje, da njeno sporočilo ni 

bilo dovolj jasno glede možnosti uporabe 

veljavne zakonodaje EU za različne 

modele sodelovalnega gospodarstva; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  134 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, 

vendar obžaluje, da njeno sporočilo ni 

bilo dovolj jasno glede možnosti uporabe 

veljavne zakonodaje EU za različne 

modele sodelovalnega gospodarstva; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  135 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; poleg tega 

poudarja obstoječa veljavna pravila, kot je 
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direktiva o storitvah (Direktiva 

2006/123/ES), in da morajo države 

članice okrepiti kazenski pregon; 

Komisijo izrecno spodbuja, naj uporabi 

vsa razpoložljiva sredstva, da zagotovi 

polno pravilno izvajanje obstoječih pravil, 

in sproži postopke za ugotavljanje kršitev, 

kadar ugotovi nepravilno ali nezadostno 

izvajanje zakonodaje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; poudarja že 

obstoječa in veljavna pravila, kot je 

direktiva o storitvah (Direktiva 

2006/123/ES), in potrebo, da države 

članice okrepijo kazenski pregon; 

spodbuja Komisijo, naj uporabi vsa 

razpoložljiva sredstva, da zagotovi 

pravilno izvajanje obstoječih pravil v 

celoti, in postopke za ugotavljanje kršitev, 

kadar se ugotovi nepravilno ali 

nezadostno izvajanje zakonodaje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; poziva k 

jasnemu okviru izvrševanja pravnega reda 

na področju varstva potrošnikov in 

direktive o storitvah; spodbuja Komisijo in 

države članice, naj zagotovijo izvajanje 

obstoječih pravil v celoti, postopke za 

ugotavljanje kršitev pa uporabijo, kadar 

se ugotovi nepravilno ali nezadostno 

izvajanje zakonodaje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; poudarja 

zlasti vprašanje varstva podatkov in poziva 

vse akterje, naj v sodelovalnem 

gospodarstvu spoštujejo in izvajajo 

splošno uredbo o varstvu podatkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 
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Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, 

vendar obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo 

dovolj jasno glede možnosti uporabe 

veljavne zakonodaje EU za različne 

modele sodelovalnega gospodarstva; 

13. spodbuja Komisijo, naj obravnava 

sedanjo razdrobljenost, vendar obžaluje, da 

njeno sporočilo ni bilo dovolj jasno glede 

možnosti uporabe veljavne zakonodaje EU 

za različne modele sodelovalnega 

gospodarstva; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  140 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva; 

13. pozdravlja namero Komisije, da bo 

obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj 

jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele 

sodelovalnega gospodarstva in predlaga 

izboljšanje komunikacije na notranjem 

trgu; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. poudarja, da obstaja zakonodaja 

za direktivo o storitvah, da pa je mnoge 

države članice v praksi še ne izvajajo v 



 

AM\1116419SL.docx 65/172 PE599.597v01-00 

 SL 

celoti; poziva Komisijo, naj sproži 

nadaljnje postopke za ugotavljanje kršitev 

zoper tiste države članice, ki kljub prenosu 

direktive niso zagotovile, da bi jo lokalni 

in regionalni organi spoštovali; poziva 

Komisijo, naj pospeši obravnavo zadev v 

zvezi s kršitvami in konkurenco, da 

omogoči njihovo hitro rešitev za podjetja 

in posameznike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. poudarja, da morajo države članic 

okrepiti izvajanje obstoječe zakonodaje, v 

kateri je najpomembnejša direktiva o 

storitvah; poziva Komisijo, naj uporabi 

vsa razpoložljiva sredstva, da zagotovi 

pravilno izvajanje pravil o enotnem trgu v 

celoti; poziva Komisijo, naj pospeši 

postopke za ugotavljanje kršitev, takoj ko 

se ugotovi nepravilno ali nezadostno 

izvajanje zakonodaje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. meni, da ni univerzalnih meril za 

razvrstitev storitev, ki se ponujajo prek 

sodelovalnih platform, in da se je treba 
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opreti na analize, ki upoštevajo posebne 

značilnosti tega sektorja in ozemlja, na 

katerem se storitve izvajajo; poudarja pa, 

da je treba razlikovati med poklicnimi 

storitvami in storitvami enakovrednih 

partnerjev; meni, da bi bilo treba pri tem 

razlikovanju upoštevati več dejavnikov, 

vključno s pogostostjo storitve, razlogom 

za njeno izvajanje in ravnijo prihodka, ki 

ga je z njo ustvaril njen ponudnik; meni, 

da je na primer mogoče storitev, ki se 

izvaja pogosto, za nagrado in ne zgolj 

poplačilo nastalih stroškov, in s katero je 

mogoče ustvariti prihodkovne ravni, ki 

presegajo meje, kot so jih določili 

nacionalni ali lokalni organi, šteti za 

poklicno dejavnost; meni tudi, da je treba 

dejavnost nadzora, ki ga izvaja spletna 

platforma nad storitvami ponudnikov na 

platformi, in določitev pogojev za 

izvajanje teh storitev, na primer v obliki 

izbire, kdaj in kako pogosto mora 

ponudnik izvajati storitve, ki se ponujajo 

na platformi, šteti za poklicno dejavnost; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  144 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. hkrati priznava, da Evropska unija 

ne more pristajati na prožnost brez 

varnosti, da bi posameznik nosil tržna 

tveganja, pogoji in standardi zaposlovanja 

pa bi se oslabili; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 
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Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi 

morala biti ta ocena temeljiti na tem, ali 

storitve ponujajo poklicni ali zasebni 

posamezniki, in bi za enakovredne 

partnerje veljale lažje pravne zahteve; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti v skladu s 

Pogodbo EU in veljavno sekundarno 

zakonodajo vse zahteve glede dostopa do 

trga za sodelovalne platforme in ponudnike 

storitev nujne, upravičene in sorazmerne, 

da bi izpolnjevale legitimne cilje javnega 

interesa, kot so določeni v direktivi o 

storitvah; opozarja, da direktiva o 

storitvah vključuje obveznost, po kateri 

morajo organi držav članic pregledati 

obstoječo zakonodajo in odpraviti te tržne 

omejitve; meni, da bi morale za 

enakovredne ponudnike veljati lažje 

pravne zahteve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 
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Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi lahko 

ta ocena v nekaterih, vendar ne vseh 

okoliščinah upoštevala, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne ponudnike veljale 

lažje pravne zahteve; ugotavlja, da morajo 

biti uveljavljeni in novi upravitelji in 

storitve povezani z digitalnimi 

platformami, da bi nastalo prijazno 

poslovno in konkurenčno okolje, v 

katerem bi bile zakonodajne spremembe 

pregledne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Antonio López-Istúriz White 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne ponudnike veljale 

pravne zahteve, ki bi ustrezale njihovi 

naravi, ne da bi vplivale na ohranjanje 

standardov kakovosti; 

Or. es 
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Predlog spremembe  149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi 

morala ta ocena temeljiti na tem, ali 

storitve ponujajo poklicni ali zasebni 

posamezniki, in bi za enakovredne 

ponudnike veljale lažja ali nobena pravna 

zahteva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale 

lažje pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki 

in omogočiti tudi razlikovanje med 

poklicnimi storitvami in storitvami med 

enakovrednimi partnerji, in bi za storitve 

enakovrednih partnerjev veljale lažje, 

okoliščinam primerne pravne zahteve; 

Or. it 
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Predlog spremembe  151 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. poudarja, da morajo biti vse 

zahteve glede dostopa do trga za 

sodelovalne platforme in ponudnike 

storitev nujne, upravičene in sorazmerne, 

ter da bi morala ta ocena temeljiti na tem, 

ali storitve ponujajo poklicni ali zasebni 

posamezniki, in bi za 

enakovredne ponudnike veljale lažje 

pravne zahteve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi 

morala ta ocena med drugim temeljiti na 

tem, ali storitve ponujajo poklicni ali 

zasebni posamezniki, in bi za enakovredne 

ponudnike veljale lažje pravne zahteve ter 

upoštevati sektorske razlike; vendar 

poudarja, da morajo imeti uveljavljeni in 

novi nosilci dejavnosti in storitve, ki so 

povezani z digitalnimi platformami in 

sodelovalnim gospodarstvom, možnost 

razvoja v prijaznem poslovnem in 

konkurenčnem okolju, ki bo vključevalo 

večjo preglednost nad zakonodajnimi 
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spremembami, ter soobstajanja v zdravi 

konkurenci brez izvzetij iz zakonodaje EU, 

ki se zlorabljajo za blokiranje novih 

udeležencev na trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne ponudnike veljale 

lažje pravne zahteve; vendar imeti visoki 

standardi pri varstvu potrošnikov še 

naprej prednost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi morala 

biti ta ocena temeljiti na tem, ali storitve 

ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, 

in bi za enakovredne partnerje veljale lažje 

pravne zahteve; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve 

glede dostopa do trga za sodelovalne 

platforme in ponudnike storitev nujne, 

upravičene in sorazmerne, ter da bi 

morala ta ocena med drugim temeljiti na 

tem, ali storitve ponujajo poklicni ali 

zasebni posamezniki, in bi za enakovredne 

ponudnike veljale lažje pravne zahteve; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. pozdravlja predloge in smernice o 

reguliranih poklicih v svežnju o storitvah; 

poziva k nadaljnjemu pregledu in 

uskladitvi pravil o dostopu do reguliranih 

poklicev in dejavnosti v Evropi, da bi se 

lahko novi upravitelji in storitve, ki so 

povezani z digitalnimi platformami in 

sodelovalnim gospodarstvom, razvijali v 

prijaznem poslovnem okolju, ki bo 

vključevalo večjo preglednost nad 

zakonodajnimi spremembami, ter da bi 

lahko z že uveljavljenimi nosilci 

dejavnosti soobstajali v okolju zdrave 

konkurence;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14b. se strinja s sporočilom, da bi 

morale države članice pri oceni, ali se pri 

dostopu na trg in drugih zahtevah 

spoštujejo zahteve iz direktive o storitvah, 

upoštevati posebnosti poslovnih modelov 

sodelovalnega gospodarstva; se strinja z 

ugotovitvijo v dokumentu Sveta za 

razpravo o sodelovalnem gospodarstvu, da 

ni vse, kar je bilo zgodovinsko gledano 

upravičeno in sorazmerno v nekem 
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gospodarskem sektorju, samodejno 

upravičeno in sorazmerno tudi v 

sodelovalnem gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj državam 

članicam zagotovi dodatne smernice, da bi 

določili učinkovita merila za razlikovanje 

med enakovrednimi partnerji in 

poklicnimi izvajalci, kar je ključnega 

pomena za razvoj sodelovalnega 

gospodarstva; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  158 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj državam 

članicam zagotovi dodatne smernice, da bi 

določili učinkovita merila za razlikovanje 

med enakovrednimi partnerji in 

poklicnimi izvajalci, kar je ključnega 

pomena za razvoj sodelovalnega 

gospodarstva; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  159 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj državam 

članicam zagotovi dodatne smernice, da bi 

določili učinkovita merila za razlikovanje 

med enakovrednimi partnerji in poklicnimi 

izvajalci, kar je ključnega pomena za 

razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

15. poziva Komisijo in države članice, 

naj se sporazumejo o smernicah za 

razlikovanje med enakovrednimi partnerji 

in poklicnimi izvajalci, kar je ključnega 

pomena za razvoj sodelovalnega 

gospodarstva; poziva Komisijo, naj izvede 

študijo o obstoječih pragovih v 

sodelovalnem gospodarstvu v državah 

članicah, da bi bolje razumeli obstoječo 

prakso in preučili najboljšo pot za naprej, 

pri tem pa upoštevali različno 

gospodarsko stvarnost in kupno moč po 

državah članicah; priznava, da 

univerzalna rešitev morda ne bi bila 

primerna; opozarja, da bi morali v teh 

smernicah upoštevati, da lahko obstajajo 

različne opredelitve poklicnega izvajalca, 

ki so odvisne od obravnavanega pravnega 

področja; poudarja, da je pri razločevanju 

med enakovrednimi partnerji in 

poklicnimi izvajalci pomembno, ali 

uporabnik ustvarja dobiček ali zgolj deli 

stroške; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj državam 

članicam zagotovi dodatne smernice, da bi 

določili učinkovita merila za razlikovanje 

med enakovrednimi partnerji in poklicnimi 

15. poziva Komisijo, naj državam 

članicam zagotovi priporočila, da bi 

določili učinkovita merila za razlikovanje 

med enakovrednimi partnerji in poklicnimi 
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izvajalci, kar je ključnega pomena za 

razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

izvajalci, kar je ključnega pomena za 

razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj državam 

članicam zagotovi dodatne smernice, da bi 

določili učinkovita merila za razlikovanje 

med enakovrednimi partnerji in poklicnimi 

izvajalci, kar je ključnega pomena za 

razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

15. ugotavlja, da je v mnogih državah 

članicah zdaj trend določanja meja, ki 

služijo razlikovanju med poklicnimi 

storitvami in storitvami med 

enakovrednimi partnerji, in upa, da te 

meje ne bodo nespremenljive, temveč 

bodo upoštevale značilnosti sektorjev, v 

katerih se poklicne storitve opravljajo, ter 

socialne in ekonomske razmere na nekem 

ozemlju; poleg tega poziva Komisijo, naj 

državam članicam zagotovi dodatne 

smernice, da bi določili učinkovita merila 

za razlikovanje med enakovrednimi 

partnerji in poklicnimi izvajalci, kar je 

ključnega pomena za razvoj sodelovalnega 

gospodarstva; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. poudarja, da so potrebne jasne 

opredelitve, ki bodo ponujale pravno 

varnost za platforme in njihove 

uporabnike ter omogočale razvoj 
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sodelovalnega gospodarstva v EU; 

ugotavlja, da je v sektorju mobilnosti 

pomembno jasno razlikovati med (i) 

skupno uporabo avtomobila in delitvijo 

stroškov pri obstoječem potovanju, ki ga je 

voznik načrtoval za svoj namen, ter (ii) 

urejenimi storitvami potniškega prevoza; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. poudarja, da je treba pri vseh 

pragovih, ki temeljijo na ravneh 

dohodkov, upoštevati velike razlike v teh 

ravneh in cenah po državah članicah, in 

da ne more biti univerzalnega 

dohodninskega praga EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

16. poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi ponudniki storitev in 

odpravili nepotrebne upravne ovire; 
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ovire; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

ovire; 

16. opozarja, da je mogoče z 

vzpostavitvijo pragov ustvariti primerno 

ločnico med enakovrednimi partnerji in 

podjetji; hkrati poudarja, da je treba 

odstraniti nepotrebne pravne ovire, zlasti 

za mikro in mala podjetja; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila 

razlike med mikro in malimi podjetji na eni 

strani ter enakovrednimi partnerji na drugi; 

zato poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

ovire; 

16. meni, da za enakovredne 

partnerje, v večini primerov fizične osebe, 

ki občasno ponujajo storitve, ne bi smela 

veljati opredelitev za poklicne izvajalce ter 

da bi lahko bili pri tem koristni pragovi, s 

katerimi bi partnerje izvzeli iz pravnih 

zahtev; hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov ustvarila ne samo 

razlike med mikro in malimi podjetji na eni 

strani ter enakovrednimi partnerji na drugi, 

ampak tudi med mesti, regijami in 
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državami članicami, če se na lokalni, 

regionalni ali nacionalni ravni določijo 

različni pragovi; zato poziva 

k poenostavitvi in posodobitvi zakonodaje, 

ki se uporablja za poklicne ponudnike 

storitev, da bi odstranili nepotrebna 

regulativna bremena in zagotovili 

sorazmernost, nujnost in 

nediskriminatornost pravnih zahtev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

ovire; 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k popolni analizi možnih učinkov, 

ki jih je treba ugotoviti pred razmislekom 

o pregledu veljavne zakonodaje za 

poklicne izvajalce, in k odpravi 

nepotrebnih upravnih ovir; opozarja pred 

pozivi k zakonodajnim ukrepom, ki 

zavirajo inovacije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

16. hkrati opozarja na tveganje, da 

bi veljavna pravila lahko ustvarila razlike 
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med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

ovire; 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

ovire; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in odpravili nepotrebne upravne 

ovire; 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi 

vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike 

med mikro in malimi podjetji na eni strani 

ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato 

poziva k pregledu zakonodaje, ki se 

uporablja za poklicne ponudnike storitev, 

da bi izenačili konkurenčne pogoje med 

primerljivimi kategorijami ponudnikov 

storitev in to spremembo izkoristili kot 

priložnost, da se odpravijo nepotrebne 

upravne ovire za vse nosilce dejavnosti, 

tako sodelovalne kot tudi tradicionalne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

17. meni, da je treba preprečevati 

zlorabo sodelovalnega gospodarstva; 
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varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je 

pomembno zavarovati potrošnike v 

medsebojnih poslih; pozdravlja pobudo 

Komisije, da bo zagotovila ustreznost 

potrošniškega prava in preprečila zlorabo 

sodelovalnega gospodarstva; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; pozdravlja pobudo Komisije, da 

bo zagotovila ustreznost potrošniškega 

prava in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; poudarja pa, da bi morala 

ta pobuda upoštevati ravnanje 

potrošnikov in platform v sodelovalnem 

gospodarstvu, kjer so potrošniki bolj 

dejavni in ozaveščeni kot na 

tradicionalnih trgih, platforme 
sodelovalnega gospodarstva pa so bolj 

prilagodljive in se bolje odzivajo na 

zadovoljstvo potrošnikov, saj njihov 

poslovni model v veliki meri temelji na 

zaupanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je varstvo 

potrošnikov v medsebojnih poslih 

pomembno; pozdravlja pobudo Komisije, 

da bo zagotovila ustreznost potrošniškega 

prava in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; priznava, da lahko 

platforme nudijo nekatere oblike zaščite, 

ne da bi jih bilo treba regulirati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  173 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja cilj zagotoviti ustreznost 

potrošniškega prava in preprečila zlorabo 

sodelovalnega gospodarstva; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
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Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; poudarja, da je treba za 

izvajanje in sprejemanje storitev v 

sodelovalnem gospodarstvu poiskati 

rešitve, s katerimi se bo izboljšala varnost 

za potrošnike in zmanjšalo tveganje za 

nasilje na podlagi spola,  

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  175 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; poudarja, da je treba za 

izvajanje in sprejemanje storitev v 

sodelovalnem gospodarstvu poiskati 
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rešitve, s katerimi se bo izboljšala varnost 

za potrošnike in zmanjšalo tveganje za 

nasilje na podlagi spola,  

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

17. meni, da je treba potrošnikom 

zagotoviti visoko in učinkovito raven 

varstva, ne glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni 

partnerji; zlasti poudarja, da je pomembno 

zavarovati potrošnike v medsebojnih 

poslih; pozdravlja pobudo Komisije, da bo 

zagotovila ustreznost potrošniškega prava 

in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; poudarja, da je potrebna 

večja jasnost o zaščitnih ukrepih za 

potrošnike v primeru sporov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  177 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. ugotavlja, da bi morali imeti 

potrošniki dostop do informacij o tem, ali 

ocene drugih uporabnikov neke storitve 

niso morda pod vplivom ponudnika, na 

primer zaradi plačanega oglaševanja; 

Or. cs 
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Predlog spremembe  178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. opozarja, da je nadlegovanje 

poseben izziv za enakost spolov na 

področju storitev sodelovalnega 

gospodarstva; poudarja, da je politika 

ničelne strpnosti do nadlegovanja, ki so jo 

sprejele številne platforme, dobro praksa, 

ki jo je treba v sektorju nadalje okrepiti, 

da pa morajo te platforme dajati prednost 

preprečevanju nadlegovanja ter razmisliti 

o uvedbi jasnih postopkov, po katerih 

bodo uporabniki lahko prijavljali primere 

zlorabe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. opozarja, da je nadlegovanje 

poseben izziv za enakost spolov na 

področju storitev sodelovalnega 

gospodarstva; poudarja, da je politika 

ničelne strpnosti do nadlegovanja, ki so jo 

sprejele številne platforme, dobra praksa, 

ki jo je treba v tem sektorju še bolj 

okrepiti, da pa morajo te platforme dati 

prednost preprečevanju nadlegovanja ter 

razmisliti o uvedbi jasnih postopkov, po 



 

AM\1116419SL.docx 85/172 PE599.597v01-00 

 SL 

katerih bodo uporabniki lahko prijavljali 

primere zlorabe;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  180 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17b. meni, da potrošniki težko 

uveljavljajo svoje pravice, če subjekti, ki 

urejajo sklepanje pogodb v sodelovalnem 

gospodarstvu, nimajo lastnih, dobro 

razvitih mehanizmov in ukrepov za 

reševanje sporov; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  181 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17c. potrošniki, ki povprašujejo po 

storitvah v sodelovalnem gospodarstvu, bi 

morali biti ob sklenitvi pogodbe med 

enakovrednimi partnerji seznanjeni s 

svojimi pravicami in dolžnostmi in prejeti 

razlago o razlikah med njimi ter 

pravicami in dolžnostmi ob sklenitvi 

pogodbe s poklicnimi ponudniki storitev; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  182 
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Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da so v številnih 

primerih v sodelovalnem gospodarstvu 

pravila še vedno potrebna, zlasti zaradi 

asimetričnih informacij, ki še ostajajo, ali 

zaradi pomanjkanja izbire; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

v sodelovalnem gospodarstvu pravila še 

vedno potrebna, zlasti zaradi asimetričnih 

informacij, ki še ostajajo, ali zaradi 

pomanjkanja izbire; 

18. poudarja, da bi lahko bila v 

primerih, ko na trgu vladajo prevladujoči 

akterji, s tem pa pomanjkanje izbire ali 

konkurence, potrebna klasična pravila o 

varstvu potrošnikov in ukrepi, s katerimi 

bi zagotovili dostop do lokalnega ali 

regionalnega trga za nove vstope na trg; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

v sodelovalnem gospodarstvu pravila še 

vedno potrebna, zlasti zaradi asimetričnih 

informacij, ki še ostajajo, ali zaradi 

18. poudarja, da so v sodelovalnem 

gospodarstvu pravila o varstvu potrošnikov 

še vedno potrebna, če še ostajajo 

asimetrične informacije ali zaradi 
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pomanjkanja izbire; pomanjkanja izbire; zato poudarja, da bi 

morala potreba po varstvu potrošnikov 

temeljiti predvsem na oceni obsega, v 

katerem tehnologija rešuje asimetričnost 

informacij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

v sodelovalnem gospodarstvu pravila še 

vedno potrebna, zlasti zaradi asimetričnih 

informacij, ki še ostajajo, ali zaradi 

pomanjkanja izbire; 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

zaradi vztrajnih asimetričnih informacij 

ali pomanjkanja izbire v sodelovalnem 

gospodarstvu še vedno potrebna pravila o 

varstvu potrošnikov, zlasti zaradi 

obveznosti obveščanja in preglednosti 

udeleženih strani; poudarja, da je 

preglednost nujna za varstvo potrošnikov 

in razvoj zaupanja v sodelovalnem 

gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  186 

Anna Hedh 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

v sodelovalnem gospodarstvu pravila še 

vedno potrebna, zlasti zaradi asimetričnih 

informacij, ki še ostajajo, ali zaradi 

pomanjkanja izbire; 

18. poudarja, da so v sodelovalnem 

gospodarstvu pravila o varstvu potrošnikov 

še vedno potrebna, zlasti zaradi 

asimetričnih informacij, ki še ostajajo, ali 

zaradi pomanjkanja izbire; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

v sodelovalnem gospodarstvu pravila še 

vedno potrebna, zlasti zaradi asimetričnih 

informacij, ki še ostajajo, ali zaradi 

pomanjkanja izbire; 

18. poudarja, da so v številnih primerih 

v sodelovalnem gospodarstvu pravila o 

varstvu potrošnikov še vedno potrebna; 

meni tudi, da sodelovalno gospodarstvo 

potrošnike v mnogih primerih ozavešča z 

dodatnimi informacijami in izbiro, tudi če 

to ne velja za vsa področja, zlasti zaradi 

asimetričnih informacij, ki še ostajajo, ali 

zaradi pomanjkanja izbire; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. opozarja, da se številne ponudbe v 

sodelovalnem gospodarstvu opirajo na 

ocene strank in da nekateri ponudniki 

pridobivajo konkurenčno prednost s 

ponarejenimi ocenami; zato poudarja, da 

bi bilo treba zagotoviti, da bi neodvisni 

akreditirani organi preverjali, ali so ocene 

resnične; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  189 
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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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poudarja, da je treba potrošnikom 

zagotavljati ustrezne informacije o 

veljavni pravni ureditvi za posamezno 

transakcijo, uporabljenih merilih za 

določitev njenega profesionalnega ali 

neprofesionalnega značaja ter pravicah in 

pravnih obveznostih, ki iz nje sledijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  190 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. opozarja, da je varnost izdelkov, ki 

se dajo na trg, bistvenega pomena za 

varstvo potrošnikov; ocenjuje, da je zelo 

pomembno, da sodelovalno gospodarstvo 

potrošnikom jamči za varnost ponujenih 

izdelkov in storitev; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  191 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 18b. meni, da bi morala za sodelovalne 

platforme zlasti za namene reševanja 

sporov veljati obveznost vodenja evidence, 

iz katere bi bilo mogoče izslediti vsa 

pogodbena razmerja, ki so jih omogočile, 

vključno z obema pogodbenima 

strankama; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  192 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18c. poudarja, da sodelovalnega 

gospodarstva ni mogoče uporabljati za 

izogibanje predpisom o varstvu 

potrošnikov, varnosti ali varovanju 

javnega zdravja; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  193 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18d. poudarja, da potrošnikom morda 

ni vedno jasno, s kom v sodelovalnem 

gospodarstvu sklepajo pogodbo in kateri 

pravni sistem zanje velja; meni, da je 

zadostna identifikacija uporabnikov 

storitev sodelovalnega gospodarstva 

pomemben ukrep, s katerim je mogoče 

omejiti morebitne nesporazume in ki je v 

pomoč pri izvrševanju prava; 
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Or. cs 

 

Predlog spremembe  194 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje 

potrošnikov; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

19. poudarja, da okvir elektronskega 

poslovanja v celoti velja za platforme 

sodelovalnega gospodarstva, zato bi 

morale imeti spletne platforme v skladu s 

pogoji, ki jih določa direktiva o 

elektronskem poslovanju, korist od 

sistema omejene odgovornosti; priznava 

pa, da pri opredelitvi ravni nadzora in 

znanja, ki ju ima platforma nad 

shranjenimi informacijami, ni pravne 

varnosti in jasnosti; poziva Komisijo, naj 

zagotovi smernice za uporabo meril, ki 

kažejo, ali platforma neko storitev ponuja 

ali jo zgolj gosti, ter o možnostih 

ponudnikov storitev gostovanja za 

sprejemanje prostovoljnih ukrepov, s 

katerimi bi okrepili odgovorno ravnanje in 

povečalo zaupanje potrošnikov; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje 

potrošnikov; 

19. poudarja, da za spletne posrednike 

sicer velja zahteva, da morajo izpolnjevati 

vse zakone Evropske unije, tudi na 

področju varstva potrošnikov in 

konkurence, vendar so varni pristani 
odgovornosti posrednikov bistveni za 

ohranitev odprtosti interneta, temeljnih 

pravic, pravne varnosti in inovacij; v zvezi 

s tem priznava, da morajo ostati določbe o 

odgovornosti posrednikov v direktivi o 

elektronskem poslovanju primerne za 

izzive prihodnosti in tehnološko nevtralne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

19. opozarja na direktivo o 

elektronskem poslovanju in zahteve glede 

spletne odgovornosti posrednikov; hkrati 

poziva platforme, naj sprejmejo 

prostovoljne ukrepe, da bi 

okrepile odgovorno ravnanje in povečale 

zaupanje potrošnikov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  198 

Igor Šoltes, Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

19. pozdravlja napoved Komisije, da 

bo ohranila obstoječi sistem posredniške 

odgovornosti iz direktive o elektronskem 

poslovanju, ki je bistven za razvoj 

platform sodelovalnega gospodarstva; 

poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni 

predlog, s katerim bo razjasnila postopke 

obveščanja in ukrepanja, ki se bodo med 

drugim uporabljali za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  199 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje 

potrošnikov; 

19. poziva Komisijo, naj čim prej 

pojasni ureditev odgovornosti za 

sodelovalne platforme, da bi spodbudila 

odgovorno ravnanje, nadalje okrepila 

pravno varnost, s tem pa povečala 
zaupanje potrošnikov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  200 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje 

potrošnikov; 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, da bi jih spodbudila k 

odgovornemu ravnanju, povečala 
zaupanje potrošnikov in zagotovila 

preglednost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov, 

oceni njihove obveznosti po že obstoječih 

pravnih predpisih in preuči, ali je v zvezi s 

tem potrebna ad-hoc zakonodaja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme in tudi, ali bi bilo treba za 

platforme, ki delujejo v sektorjih, 
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ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; kjer obstaja tveganje za varnost 

uporabnikov, zahtevati, da se zagotavlja 

ustrezno usposabljanje ponudnikov 

storitev, da se okrepi odgovorno ravnanje 

in poveča zaupanje potrošnikov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje 

potrošnikov; 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, da se okrepi odgovorno 

ravnanje platform in poveča zaupanje 

potrošnikov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  204 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

19. poziva Komisijo, naj pojasni 

ureditev odgovornosti za sodelovalne 

platforme, kar bi okrepilo odgovorno 

ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

meni, da je za to potrebno letno poročilo 

Komisije; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  205 
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Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poudarja, da je treba na osnovi 

Direktive 2004/113/ES razjasniti določbe 

o odgovornosti ponudnikov blaga in 

storitev ter povezovalnih spletnih 

platform, pri tem pa izvajati načelo enake 

obravnave moških in žensk pri dostopu do 

blaga in storitev ter njihovem naročilu, 

zlasti za primer nadlegovanja tretjih 

strani, katerega tarča so pretežno ženske; 

poziva Komisijo, naj opravi pravno 

analizo in izda ustrezne smernice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poudarja, da je treba na osnovi 

Direktive 2004/113/ES razjasniti določbe 

o odgovornosti ponudnikov blaga in 

storitev ter povezovalnih spletnih 

platform, pri tem pa izvajati načelo enake 

obravnave moških in žensk pri dostopu do 

blaga in storitev ter njihovem naročilu, 

zlasti za primer nadlegovanja tretjih 

strani, katerega tarča so pretežno ženske; 

poziva Komisijo, naj opravi pravno 

analizo in izda ustrezne smernice; 

Or. en 
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Predlog spremembe  207 

Antonio López-Istúriz White 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poziva k zagotovitvi, da bodo 

občasni ponudniki storitev tako ali 

primerljivo kot poklicni ponudniki storitev 

polno uporabljali in stalno spoštovali 

pravila o varstvu potrošnikov; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  208 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. opozarja, da je varstvo osebnih 

podatkov vprašanje, ki ga v sodelovalnem 

gospodarstvu ni mogoče zanemariti, saj 

večina gospodarskih subjektov, ki urejajo 

sklepanje pogodb uporablja spletne 

platforme, prek katerih pridobivajo od 

uporabnikov velike količine podatkov; 

opozarja, da se ti podatki pogosto 

predajajo drugim subjektom; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  209 

Olga Sehnalová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 b (novo) 

 



 

PE599.597v01-00 98/172 AM\1116419SL.docx 

SL 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19b. meni, da bi morali imeti 

uporabniki sodelovalnih platform možnost 

posredovati svoje osebne podatke drugim; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  210 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, in 

ocenili, ali so zaželena nova ali 

spremenjena pravila; 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  211 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, in ocenili, 

ali so zaželena nova ali spremenjena 

pravila; 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, zagotovili 

večjo pravno varnost za vse udeležence v 

sodelovalnem gospodarstvu in ocenili, ali 

so potrebna nova ali spremenjena pravila; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, in ocenili, 

ali so zaželena nova ali spremenjena 

pravila; 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, in ocenili, 

ali so nova ali spremenjena pravila 

ustrezna; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  213 

Pina Picierno 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, in ocenili, 

ali so zaželena nova ali spremenjena 

pravila; 

20. poziva Komisijo, naj dodatno 

nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali 

negotovosti glede pravil, ki se uporabljajo 

za sodelovalne poslovne modele, in ocenili, 

ali so zaželena nova ali spremenjena 

pravila; še posebej jo poziva, naj oceni 

potrebo po novih pravilih o aktivnih 

posrednikih, ki bodo obravnavala 

vprašanja zahtev po informacijah in 

preglednosti, standardov primerne 

skrbnosti, neizpolnjevanja obveznosti in 

odgovornosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi 

lahko sodelovalne platforme imele 

dejavno vlogo v takšnem novem 

regulativnem okolju, in sicer tako, da bi 

popravljale številne asimetrične 

informacije in druge pomanjkljivosti trga, 

ki so bile običajno obravnavane z 

urejanjem, zlasti z digitalnimi mehanizmi 

za krepitev zaupanja; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  215 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi 

lahko sodelovalne platforme imele 

dejavno vlogo v takšnem novem 

regulativnem okolju, in sicer tako, da bi 

popravljale številne asimetrične 

informacije in druge pomanjkljivosti trga, 

ki so bile običajno obravnavane z 

urejanjem, zlasti z digitalnimi mehanizmi 

za krepitev zaupanja; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  216 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

21. meni, da bi moral nov regulativni 

okvir izkoristiti zmogljivosti teh platform 

za samoupravljanje; je prepričan, da bi 

lahko sodelovalne platforme imele dejavno 

vlogo v takšnem novem regulativnem 

okolju, zlasti z digitalnimi mehanizmi za 

krepitev zaupanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

21. meni, da bi se morala nova ureditev 

osredotočiti na naknadno namesto 

predhodno regulacijo in da bi bilo treba v 

čim večji meri izkoristiti zmogljivosti teh 

platform za samoupravljanje in 

medsebojne strokovne preglede; je 

prepričan, da bi lahko sodelovalne 

platforme imele dejavno vlogo v novem 

regulativnem okolju, in sicer tako, da bi 

popravljale številne asimetrične 

informacije in druge pomanjkljivosti trga, 

ki so bile običajno obravnavane z 

urejanjem, zlasti z digitalnimi mehanizmi 

za krepitev zaupanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  218 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, zlasti z digitalnimi 

mehanizmi nadzora za krepitev zaupanja 

uporabnikov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da lahko 

imajo sodelovalne platforme dejavno vlogo 

pri ustvarjanju novega regulativnega 

okolja, in sicer tako, da bi popravljale 

številne asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  220 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja, čeprav meni, da so 

samoregulativne oznake kakovosti same 

po sebi neprimerne za izpolnjevanje 

standardov varnosti in kakovosti storitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; 

21. meni, da bi morala nova ureditev 

izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko 

sodelovalne platforme imele dejavno vlogo 

v takšnem novem regulativnem okolju, in 

sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge 

pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno 

obravnavane z urejanjem, zlasti z 

digitalnimi mehanizmi za krepitev 

zaupanja; pozdravlja prizadevanje 

številnih platform, da bi preprečile 
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izkrivljanje pri mehanizmih ocenjevanja 

ponujenih storitev, in vse platforme 

poziva, naj si prizadevajo za 

verodostojnost ocen uporabnikov in 

omejitev manipulacije; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. pozdravlja mehanizme za krepitev 

zaupanja, ki so jih uvedle nekatere 

sodelovalne platforme, vključno z 

določitvijo učinkovitega in zanesljivega 

sistema pregleda in ugleda, uvedbo 

jamstev ali zavarovanja, opredelitvijo 

preverjanja enakovrednih partnerjev in 

proizvajalcev-odjemalcev – na primer z 

mehanizmi predhodne kontrole, in 

razvojem varnih in preglednejših 

plačilnih sistemov; spodbuja sodelovalne 

platforme, naj se učijo na primerih dobre 

prakse ter obveščajo in ozaveščajo o 

pravnih obveznostih svojih uporabnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poudarja, da so digitalni 
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mehanizmi za krepitev zaupanja, kot so 

povratne informacije iz pregledov, 

bistvena sestavina sodelovalnega 

gospodarstva; zato meni, da je treba 

primerno obravnavati njihovo zlorabo, na 

primer z neodvisnimi kontrolami 

pregledov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Anna Hedh 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poudarja pomen skladne 

zakonodaje za zanesljivo dobro delovanje 

notranjega trga za vse in poziva Komisijo, 

naj ohrani sedanja pravila in zakonodajo 

o pravicah delavcev in potrošnikov, 

preden uvede novo, s katero bi lahko 

razdrobila notranji trg; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. izraža zaskrbljenost zaradi 

številnih primerov prevare v sodelovalnem 

gospodarstvu; zato poziva platforme, naj 

uporabljajo ustrezne sisteme nadzora 

spletnih plačil, da zmanjšajo tveganje za 

prevare, in omogočijo postopke pritožb, s 

tem pa povečajo zaupanje potrošnikov; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  226 

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

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

Lucy Anderson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. pozdravlja pobude za krepitev 

zaupanja in preglednosti ocenjevalnih 

mehanizmov ter določitev zanesljivih 

meril za ugled v poslovnih modelih 

sodelovalnega gospodarstva; meni, da so 

dvosmerni ocenjevalni mehanizmi in 

prostovoljno sprejetje sistemov 

certificiranja dobri primeri izogibanja 

zlorabam, manipulacijam in ponarejenim 

povratnim informacijam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

črtano 

Or. en 



 

AM\1116419SL.docx 107/172 PE599.597v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 

Andreas Schwab 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  230 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  231 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  232 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

22. ker se je izkazalo, da je 

samoregulacija dobro nadomestilo za 

predhodno regulacijo, zlasti na področju 

sodelovalnega gospodarstva z novimi 

tehnološkimi dosežki, kot so dvosmerni 

ocenjevalni mehanizmi; ugotavlja, da je 
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poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); zadovoljstvo strank v sodelovalnem 

gospodarstvu veliko višje kot v 

tradicionalnih sektorjih; je hkrati trdno 

prepričan, da ta zmožnost samoregulacije 

ne nadomešča potrebe po regulaciji, kot 

sta direktivi o storitvah in elektronskem 

poslovanju ter potrošniško pravo EU za 

zagotovitev skladnosti in 

komplementarnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  233 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

22. hkrati meni, da ta zmožnost 

samoregulacije ne zmanjšuje potrebe po 

regulaciji, zlasti za nedelovanje trga, ki ga 

platforme ne morejo obravnavati, in za 

druge normativne cilje (npr. odprava 

neenakosti, krepitev poštenosti, 

vključevanja in odprtosti, itd.); 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  234 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 
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(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

(npr. zamenjavo neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti itd.); 

poudarja pozitivne izkušnje z regulacijo 

na lokalni ravni, ki jo vodijo načela 

preglednosti informacij, udeležbe, 

vključenosti in dobrega upravljanja na 

splošno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  235 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. zamenjavo neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, 

odvračanje od monopolov itd.); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  236 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. odprava neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, itd.); 

22. je hkrati trdno prepričan, da ta 

zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje 

potrebe po regulaciji, zlasti za nedelovanje 

trga, ki ga platforme ne morejo 

obravnavati, in za druge normativne cilje 

(npr. zamenjavo neenakosti, krepitev 

poštenosti, vključevanja in odprtosti, boj 
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proti črni ekonomiji itd.); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; poziva Komisijo, naj 

določi učinkovita merila za oblikovanje 

načel odgovornosti algoritmov za 

sodelovalne platforme, ki temeljijo na 

informacijah; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

23. ugotavlja, da bi utegnilo biti 

koristno oceniti uporabo podatkov, če bi ti 

imeli različen učinek na različne 

segmente družbe, ter preprečiti 

diskriminacijo, vendar opozarja, da je 

Evropska unija že oblikovala celovit okvir 

o varstvu podatkov ter v svojih politikah 

uporablja načeli enakosti in 
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diskriminacijo; poziva Komisijo, naj 

določi učinkovita merila za oblikovanje 

načel odgovornosti algoritmov za 

sodelovalne platforme, ki temeljijo na 

informacijah; 

nediskriminacije; je trdno prepričan, da 

algoritmov ali podobne intelektualne 

lastnine ali poslovnih skrivnosti ne bi 

smeli slabiti z nejasnimi ali slabo 

opredeljenimi načeli, saj bi s tem oslabili 

dejansko vrednost proizvodov ali storitev; 

kljub temu meni, da bi bilo treba v okviru 

vloge EU pri protimonopolni politiki 

preučiti uporabo mehanizmov 

samodejnega oblikovanja cen ali 

podobnih orodij, ki neupravičeno vplivajo 

na poslovno ali potrošniško odločanje in 

so v nasprotju s konkurenčnim pravom 

EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  239 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; poziva Komisijo, naj določi 

učinkovita merila za oblikovanje načel 

odgovornosti algoritmov za sodelovalne 

platforme, ki temeljijo na informacijah; 

23. poudarja, da je treba preveriti 

morebitno škodo zasebnosti, ki jo 

povzročajo velepodatki, in oceniti učinek 

podatkov na različne sloje družbe, da bi 

preprečili diskriminacijo; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Predlog resolucije 



 

AM\1116419SL.docx 113/172 PE599.597v01-00 

 SL 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; poziva Komisijo, naj 

določi učinkovita merila za oblikovanje 

načel odgovornosti algoritmov za 

sodelovalne platforme, ki temeljijo na 

informacijah; 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poziva Komisijo, naj določi učinkovita 

merila za oblikovanje načel odgovornosti 

algoritmov za sodelovalne platforme, ki 

temeljijo na informacijah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; poziva Komisijo, naj 

določi učinkovita merila za oblikovanje 

načel odgovornosti algoritmov za 

sodelovalne platforme, ki temeljijo na 

informacijah; 

23. poudarja, da je ključnega pomena 

omogočiti revizije sistemov samodejnega 

sprejemanja odločitev; poudarja, da 

morajo učinke algoritmov preveriti 

neodvisne tretje strani; poziva Komisijo, 

naj v strukturiranem dialogu sodeluje z 

državami članicami, zasebnim sektorjem 

in ustreznimi regulatorji, da bi določila 

sektorska merila, po katerih bi bile 

informacijske sodelovalne platforme 

odgovorne za malomarno uporabo 

samodejnih sistemov sprejemanja 

odločitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; poziva Komisijo, naj določi 

učinkovita merila za oblikovanje načel 

odgovornosti algoritmov za sodelovalne 

platforme, ki temeljijo na informacijah; 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; izraža zaskrbljenost nad 

tem, da podatki, ki se zbirajo na 

platformah, v nekaterih primerih 

vsebujejo občutljive informacije o 

ponudnikih storitev in uporabnikih, kot je 

kraj, kjer se nahajajo, ali podatki o 

kreditnih karticah; zato platforme poziva, 

naj ponudnike storitev in uporabnike na 

pregleden način obveščajo o zbranih 

osebnih podatkih in načinu njihove 

obdelave ter jim omogočijo, izrecno 

privoliti v obdelavo teh podatkov; poziva 

Komisijo, naj določi učinkovita merila za 

oblikovanje načel odgovornosti algoritmov 

za sodelovalne platforme, ki temeljijo na 

informacijah; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  243 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 

23. poudarja ključni pomen metod 

pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo 

odločitve, ki temeljijo na algoritmih, in 
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zagotavljanja pravičnosti algoritmov; 

poudarja, da je treba preveriti morebitno 

škodo zasebnosti, ki jo povzročajo 

velepodatki, in oceniti učinek podatkov na 

različne sloje družbe, da bi preprečili 

diskriminacijo; poziva Komisijo, naj določi 

učinkovita merila za oblikovanje načel 

odgovornosti algoritmov za sodelovalne 

platforme, ki temeljijo na informacijah; 

zagotavljanja pravičnosti in preglednosti 

algoritmov; poudarja, da je treba preveriti 

morebitno škodo zasebnosti, ki jo 

povzročajo velepodatki, in oceniti učinek 

podatkov na različne sloje družbe, da bi 

preprečili diskriminacijo; poziva Komisijo, 

naj določi učinkovita merila za oblikovanje 

načel odgovornosti algoritmov za 

sodelovalne platforme, ki temeljijo na 

informacijah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  244 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih 

načel in specifičnih pravil; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  245 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih 

načel in specifičnih pravil; 

črtano 
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Or. pl 

 

Predlog spremembe  246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih 

načel in specifičnih pravil; 

24. meni, da mora biti skupni 

regulativni okvir EU spodbuden za 

inovacije, tehnološko nevtralen in 

ustrezen za prihodnost ter mora določati 

sektorske specifikacije, hkrati pa 

priznavati splošna načela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  247 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih načel 

in specifičnih pravil; 

24. je prepričan, da je treba poleg 

sektorskih ureditev, ki bodo morda 

potrebne, razmisliti o oblikovanju 

skupnega horizontalnega in 

harmoniziranega regulativnega okvira 
EU, ki bo sestavljen iz kombinacije 

splošnih načel in specifičnih pravil, in da 

mora biti to v skladu z izkušnjami držav 

članic; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih načel 

in specifičnih pravil; 

24. poziva Komisijo, naj za preprečitev 

še večje razdrobljenosti enotnega trga 

oceni, ali je ob sektorsko specifičnih 

ureditvah, ki bodo morda potrebne, treba 

razviti skupni horizontalni in harmonizirani 

regulativni okvir EU, ki bo sestavljen 

iz splošnih načel; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih načel 

in specifičnih pravil; 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih načel 

in specifičnih pravil; meni, da bi morala 

biti vsa zakonodaja, ki akterjem 

sodelovalnega gospodarstva nalaga nove 

zahteve, zlasti v zvezi z obdavčitvijo ter 

socialnimi in okoljskimi ukrepi, 

sorazmerna, preprosta in jasna ter ne bi 

smela ovirati njihovega razvoja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti skupni horizontalni 

in harmonizirani regulativni okvir EU, ki 

bo sestavljen iz kombinacije splošnih načel 

in specifičnih pravil; 

24. je prepričan, da je ob sektorsko 

specifičnih ureditvah, ki bodo morda 

potrebne, treba razviti prožen 

skupni regulativni okvir EU, ki ga bo 

mogoče prilagajati lokalnim okoliščinam 

in bo sestavljen iz kombinacije splošnih 

načel in specifičnih pravil; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. meni, da bi bilo treba še naprej 

uporabljati obstoječi regulativni okvir EU, 

prihodnje spremembe v obliki splošnih 

načel in specifičnih pravil za zapolnitev 

vrzeli ali izpolnitev potreb pa bi bilo treba 

v skladu z načeli boljše priprave 

zakonodaje obravnavati za vsak primer 

posebej. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  252 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo k ambicioznem 

izvršilnem okviru in naj podpre države 

članice pri izgradnji močne kulture 

skladnosti in izvrševanja; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  253 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo k ambicioznem 

izvršilnem okviru in naj podpre države 

članice pri izgradnji močne kulture 

skladnosti in izvrševanja; 

25. poziva države članice, naj ustvarijo 

dinamičen izvršilni okvir, da bo mogoče 

pravila upoštevati, tudi če se bodo tehnike 

sodelovalnega gospodarstva spremenile; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  254 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo k ambicioznem 

izvršilnem okviru in naj podpre države 

članice pri izgradnji močne kulture 

skladnosti in izvrševanja; 

25. poziva Komisijo, naj podpre države 

članice pri izgradnji močne kulture 

skladnosti in izvrševanja; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  255 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo k ambicioznem 

izvršilnem okviru in naj podpre države 

članice pri izgradnji močne kulture 

skladnosti in izvrševanja; 

25. poziva Komisijo k izvršilnem 

okviru in naj podpre države članice pri 

izgradnji močne kulture skladnosti in 

izvrševanja; 
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Or. cs 

 

Predlog spremembe  256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo k ambicioznem 

izvršilnem okviru in naj podpre države 

članice pri izgradnji močne kulture 

skladnosti in izvrševanja; 

25. je močno zaskrbljen zaradi učinka, 

ki ga imajo neupravičene zahteve glede 

dostopa do trga v številnih državah 

članicah na inovacijo v Evropi; poziva 

Komisijo k ambicioznemu in 

učinkovitejšemu okviru izvrševanja in naj 

podpre države članice pri izgradnji močne 

kulture skladnosti in izvrševanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; 

poudarja, da je pomembno prepoznati in 

obravnavati ovire za nastanek in večanje 

sodelovalnih podjetij, zlasti zagonskih 

podjetij; v zvezi s tem poudarja potrebo po 

prostem pretoku podatkov, prenosljivosti 

podatkov in interoperabilnosti, ki lajšajo 

prehajanje med platformami in 

preprečujejo vezavo na enega ponudnika 

ter so ključni dejavniki za odprto in 

pošteno konkurenco in okrepljeno vlogo 

uporabnikov sodelovalnih platform; 

26. poudarja potrebo po prostem 

pretoku podatkov, prenosljivosti podatkov 

in interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco; 
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Or. pl 

 

Predlog spremembe  258 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

26. poudarja, da je pomembno 

prepoznati in obravnavati ovire za nastanek 

in večanje sodelovalnih podjetij, zlasti 

zagonskih podjetij; v zvezi s tem poudarja 

potrebo po prostem pretoku podatkov, 

prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  259 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; 
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na enega ponudnika ter so ključni 

dejavniki za odprto in pošteno 

konkurenco in okrepljeno vlogo 

uporabnikov sodelovalnih platform; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; priznava potrebo po 

uravnoteženju večje prenosljivosti 

podatkov in interoperabilnosti z 

legitimnimi interesi tržnih udeležencev, ki 

vlagajo v razvoj izdelkov, kjer je to 

potrebno, da se jim zagotovi pošten donos 

iz naložb in s tem prispeva k inovacijam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  261 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami in 

tradicionalnimi podjetji; poudarja, da je 

pomembno prepoznati in obravnavati ovire 

za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika in strategije zajetja 

potrošnikov ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  262 

Virginie Rozière 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med samimi sodelovalnimi platformami ter 

med njimi in tradicionalnimi podjetji; 

poudarja, da je pomembno prepoznati in 

obravnavati ovire za nastanek in večanje 

sodelovalnih podjetij, zlasti zagonskih 

podjetij; v zvezi s tem poudarja potrebo po 

prostem pretoku podatkov, prenosljivosti 

podatkov in interoperabilnosti, ki lajšajo 

prehajanje med platformami in 

preprečujejo vezavo na enega ponudnika 

ter so ključni dejavniki za odprto in 

pošteno konkurenco in okrepljeno vlogo 

uporabnikov sodelovalnih platform; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  263 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform; 

26. poziva Komisijo, naj spodbuja 

enake konkurenčne pogoje za konkurenco 

med sodelovalnimi platformami; poudarja, 

da je pomembno prepoznati in obravnavati 

ovire za nastanek in večanje sodelovalnih 

podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s 

tem poudarja potrebo po prostem pretoku 

podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje 

med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za 

odprto in pošteno konkurenco in 

okrepljeno vlogo uporabnikov sodelovalnih 

platform, pri čemer pa je treba zaščititi 

informacije o uporabnikih in osebne 

podatke; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. pozdravlja, da se je z nastankom 

sodelovalnega gospodarstva povečala 

konkurenca ter za obstoječe gospodarske 

subjekte pojavil izziv, da se usmerijo v 

dejanske potrebe potrošnikov, storitve 

zanje in izboljšanje razmerja med 

storitvami in stroški; poudarja, da je 

sodelovalno gospodarstvo pozitivno celo 
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za tiste posameznike, ki niso neposredno 

udeleženi v njem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. poudarja, da sodelovalno 

gospodarstvo nikoli ne bi smelo biti način 

za izogibanje davčnim obveznostim; meni, 

da je za zagotovitev enakih konkurenčnih 

pogojev bistveno, da države članice 

obravnavajo vprašanja spoštovanja 

davčnih predpisov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  266 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

27. pozdravlja povečano sledljivost 

ekonomskih transakcij, ki jo omogočajo 

spletne platforme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  267 

Adam Szejnfeld 
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Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

27. opaža povečano sledljivost 

ekonomskih transakcij prek spletnih 

platform; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

27. poudarja večjo sledljivost 

ekonomskih transakcij s spletnimi 

platformami, kar bi moralo privesti do 

boljšega spoštovanja in izvrševanja 
davčnih predpisov; poziva države članice, 

naj na podlagi te najboljše prakse 

zahtevajo boljše spoštovanje in izvrševanje 

davčnih predpisov tudi od tradicionalnih 

udeležencev na trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  269 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

27. je zaskrbljen zaradi morebitnih 

težav v nekaterih sektorjih v zvezi s 

spoštovanjem in izvrševanjem davčnih 
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povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

predpisov, kljub povečani sledljivosti 

ekonomskih transakcij prek spletnih 

platform; priznava, da v nekaterih državah 

članicah ta vprašanja že obravnavajo; 

zato poziva Evropsko komisijo in države 

članice, naj omogočijo izmenjavo 

najboljše prakse med davčnimi organi in 

deležniki, da državam članicam omogočijo 

oblikovanje primernih rešitev za 

plačevanje davkov v sodelovalnem 

gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

poudarja, da se je javno-zasebno 

sodelovanje pri spoštovanju davčnih 

predpisov in socialne varnosti v nekaterih 

državah članicah izkazalo za uspešno; 

zato poudarja vlogo, ki jo imajo pristojni 

organi v sodelovanju s platformami pri 

oblikovanju učinkovitih in inovativnih 

rešitev, ki omogočajo izpolnjevanje 

obveznosti, ter vlogo Evropske komisije 

pri omogočanju izmenjave najboljše 

prakse ter ponovni uporabi tehnoloških 

rešitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  271 

Renato Soru 
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Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se 

doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub 

povečani sledljivosti ekonomskih 

transakcij prek spletnih platform; podpira 

najboljšo prakso v smislu sodelovanja 

med platformo in vlado, ki so ga v 

nekaterih državah že razvili; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. spodbuja Komisijo, naj proaktivno 

zagotovi, da bodo naši socialni prispevki, 

naši socialni sistemi usklajeni z novo 

stvarnostjo prihodnjega sveta, kjer delavci 

veliko pogosteje kot danes menjajo 

delodajalce in oblike zaposlitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. nadalje poudarja, da morajo 

pristojni organi in sodelovalne platforme 

nujno sodelovati na področju spoštovanja 

28. nadalje poudarja, da je nujno 

določiti vlogo, ki jo morajo imeti 
sodelovalne platforme, da bi zagotavljale 
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davčnih predpisov in pobiranja davkov ter 

slednje poziva, naj imajo dejavno vlogo; 

spoštovanje davčnih predpisov in 

pobiranje davkov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. nadalje poudarja, da morajo 

pristojni organi in sodelovalne platforme 

nujno sodelovati na področju spoštovanja 
davčnih predpisov in pobiranja davkov ter 

slednje poziva, naj imajo dejavno vlogo; 

28. nadalje poudarja, da je nujno 

sodelovanje za namene določitve vloge, ki 

jo morajo imeti platforme, da bi zagotovili 

spoštovanje davčnih predpisov in 

pobiranje davkov, ter jih poziva, naj imajo 

dejavno vlogo; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. ponavlja, da bi morala za 

platforme in druge posrednike veljati 

obveznost poročanja pristojnim organom 

o vsem delu, ki so ga posredovali, da se 

zagotovita plačevanje ustreznih 

prispevkov ter varstvo v okviru socialnega 

in zdravstvenega zavarovanja za vse 

delavce; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  276 
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Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva platforme za izmenjave, naj 

povečajo stopnjo preglednosti nad 

stopnjami provizij, ki se zaračunavajo za 

zagotovljene storitve, s tem pa povečajo 

zaupanje potrošnikov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  277 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

razkritja davčnih informacij; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  278 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

črtano 
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razkritja davčnih informacij; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  279 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

razkritja davčnih informacij; 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

razkritja davčnih informacij; poudarja, da 

se je obstoječe sodelovanje med 

nacionalnimi organi in podjetji, ki 

izkoriščajo možnosti digitalne tehnologije, 

razvilo v bolj učinkovite, odgovorne in 

pregledne sisteme pobiranja davka, kar 

vsem stranem omogoča, da izpolnjujejo 

svoje obveznosti glede davkov in socialne 

varnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

razkritja davčnih informacij; 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo enakovredni partnerji, 

profesionalni izvajalci storitev, podjetja in 

sodelovalne platforme razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

razkritja davčnih informacij; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  281 

Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja razkriti davčnim 

organom v okviru njihovih dolžnosti 

razkritja davčnih informacij; 

29. spodbuja države članice, naj se 

dogovorijo za enoten sklop informacij, ki 

jih morajo podjetja in poklicni izvajalci 

storitev razkriti davčnim organom v okviru 

njihovih dolžnosti razkritja davčnih 

informacij; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  282 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 29a. poziva države članice, naj 

sodelujejo in izmenjujejo informacije na 

področju obdavčevanja, da se v prihodnje 

zmanjša tveganje za čezmejne davčne 

utaje; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. se strinja, da bi bilo treba 

funkcionalno enake davčne obveznosti 

uporabljati za podjetja, ki zagotavljajo 

primerljive storitve; ugotavlja, da bi bilo 

treba davke v celoti plačevati v skladu z 

nacionalno in lokalno davčno 

zakonodajo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  284 

Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. ob spoštovanju načela 

subsidiarnosti in nacionalnih davčnih 

politik se strinja, da bi bilo treba 

funkcionalno enake davčne obveznosti 

uporabljati za podjetja, ki zagotavljajo 

primerljive storitve, in je prepričan, da bi 

bilo treba plačevati davke tam, kjer se 

ustvarja dobiček; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, tako v tradicionalnem 

gospodarstvu kot tudi ekonomiji delitve, in 

je prepričan, da bi bilo treba dobičke 

obdavčevati v državah članicah, kjer se 
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ekonomska dejavnost odvija in kjer je 

ustvarjen dobiček; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  286 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. se strinja, da bi bilo treba 

funkcionalno enake davčne obveznosti 

uporabljati za podjetja, ki zagotavljajo 

primerljive storitve, in je prepričan, da bi 

bilo treba plačevati davke tam, kjer se 

ustvarja dobiček, ter docela v skladu z 

nacionalno in lokalno davčno 

zakonodajo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

enakovredne partnerje, poklicne izvajalce 

storitev, podjetja in sodelovalne platforme, 

ki zagotavljajo primerljive storitve, tako v 

tradicionalnem kot v sodelovalnem 

gospodarstvu, in je prepričan, da bi bilo 

treba plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

Or. it 
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Predlog spremembe  288 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček, zlasti v zvezi z dejavnostmi 

digitalnih platform; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  289 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. se strinja, da je treba funkcionalno 

enake davčne obveznosti uporabljati za 

podjetja, ki zagotavljajo primerljive 

storitve, in je prepričan, da bi bilo treba 

plačevati davke tam, kjer je ustvarjen 

dobiček; 

30. se strinja, da bi bilo treba 

funkcionalno enake davčne obveznosti 

uporabljati za podjetja, ki zagotavljajo 

primerljive storitve, in je prepričan, da bi 

bilo treba plačevati davke tam, kjer je 

ustvarjen dobiček in ne gre le za prispevke 

k stroškom; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. poudarja, da stalna škodljiva ali 

nepregledna davčna praksa jurisdikcij, ki 

delujejo kot davčne oaze, resno 

spodkopava konkurenčnost tudi v 

sodelovalnem gospodarstvu in je še 

posebej v škodo akterjem, ki želijo vstopiti 

na trg; zato poziva Komisijo in države 

članice, naj se pri obravnavi 

sodelovalnega gospodarstva borijo proti 

izogibanju davkom, davčni utaji in 

goljufijam, agresivnemu davčnemu 

načrtovanju in davčnim oazam; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Učinek na trg dela in pravice delavcev Učinek na trg dela 

Or. en 

 

Predlog spremembe  292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc 

preoblikovanja družbe in gospodarstva iz 

navpične hierarhične strukture v bolj 

horizontalno strukturo; meni, da 
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sodelovalno gospodarstvo omogoča 

delavcem več prožnosti, neodvisnosti in 

priložnosti, ki jih predstavlja to 

spremenjeno vedenje, in je treba zato 

posodobiti sisteme zaposlovanja in 

socialnega varstva; pri tem poudarja, da 

bi morala posodobitev vključevati reformo 

sistema, ki ne bi smel več temeljiti na 

pogodbah o zaposlitvi za nedoločen čas, 

saj niso več norma, temveč na ravni trga 

dela, da bi lahko bili vsi delavci deležni 

socialnega varstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc pri splošni 

digitalizaciji družbe; poudarja tveganja 

nejasnih delovnih razmerij, nepoštenih 

pogojev dela in nespoštovanja pravic 

delavcev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  294 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; opozarja, 

da nadgrajevanje znanj in spretnosti 

delovne sile, zlasti digitalnih veščin, samo 

po sebi ne zadostuje več, da bi ljudje ostali 

samozadostni in ne bi obubožali, kar 

pomeni, da so nujno potrebne druge 

rešitve, kot je okrepitev osnovnih 

socialnih storitev za osebe, ki jih s trga 

dela izključijo stroji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  295 

Pina Picierno 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; zato 

poziva Komisijo in države članice, naj 

spodbujajo sisteme izobraževanja in 

usposabljanja, v katerih državljani in 

bodoči delavci ne bodo usvajali le 

tehničnega znanja, ampak tudi socialne 

veščine, ki jim bodo omogočile, da v celoti 

izkoristijo priložnosti in prednosti trga 

dela in korenito spremenjene družbe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  296 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del trenutnih tendenc; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  297 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija korenit učinek na trg dela in da 

so pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

31. poudarja, da ima digitalna 

revolucija učinek na trg dela in da so 

pojavljajoči se trendi v sodelovalnem 

gospodarstvu del širših tendenc; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  298 

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

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

Anderson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. hkrati ugotavlja, da sodelovalno 

gospodarstvo odpira pot novim možnostim 

ter novim, prožnim načinom dela za vse 

uporabnike, vključno s proizvajalci-

odjemalci, ter razvija inovacije in 

podjetništvo v Evropi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  299 

Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. ugotavlja, da sodelovalno 

gospodarstvo ustvarja priložnosti za 

podjetništvo in ozavešča ljudi iz vsega 

prebivalstva in vseh generacij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

črtano 
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ustrezno socialno zaščito; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  302 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, opozarja, da delavci v tem 

sektorju na splošno ne spadajo v noben 

sistem socialnega varstva, in zato poziva 

Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 

da se bodo pri rasti sodelovalnega 

gospodarstva spoštovale pravice do dela 

ter pošteni delovni pogoji in ustrezna 

socialna zaščita; ob upoštevanju 

zmogljivosti za opredelitev novih oblik 

zaposlitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja pomen pravic do dela v 

sodelovalnih storitvah, ob upoštevanju 

njihove zmogljivosti za prožnejše oblike 

zaposlitve in z opredelitvijo novih oblik 

zaposlitve ter krepitvijo pravic in zaščite 

pravih samozaposlenih delavcev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  304 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah ter zagotoviti poštene delovne 

pogoje in ustrezno socialno zaščito; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah – v prvi vrsti njihovo pravico do 

organizacije in izvedbe kolektivnih 

ukrepov ter kolektivnega pogajanja, 

preprečiti socialni damping ter zagotoviti 

poštene delovne pogoje in ustrezno 

socialno zaščito; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  306 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
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Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; posebno 

pozornost bi bilo treba nameniti 

preprečevanju prekarnih modelov 

zaposlovanja, pri čemer je prekarna 

zaposlitev bolj verjetna za ženske kot 

moške; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  307 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; posebno 

pozornost bi bilo treba nameniti 

preprečevanju prekarnih modelov 

zaposlovanja, pri čemer je prekarna 

zaposlitev bolj verjetna za ženske kot 

moške; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Marcus Pretzell 
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Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih 

storitvah, preprečiti socialni damping ter 

zagotoviti poštene delovne pogoje in 

ustrezno socialno zaščito; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena 

zavarovati svobodo sklepanja pogodb, 

pravice delavcev v sodelovalnih storitvah, 

preprečiti socialni damping ter zagotoviti 

poštene delovne pogoje in ustrezno 

socialno zaščito; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  309 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. ponovno poziva Komisijo, naj 

pripravi priporočilo o socialnem varstvu v 

okviru evropskega stebra socialnih pravic 

in s tem skuša zagotoviti, da bodo vsi 

ljudje v vseh oblikah zaposlitve, 

zaposlitvenih razmerjih in samozaposleni 

zbirali pravice, s katerimi si bodo 

zagotavljali dohodkovno varnost za 

primer brezposelnosti, skrajšanega 

delovnega časa, zdravstvenih težav, 

starosti ali prekinitev poklicne poti zaradi 

vzgoje otrok, druge oskrbe ali 

usposabljanja in bo imel vsakdo osebni 

račun dejavnosti, na katerem bo lahko 

preverjal svoje pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  310 

Jiří Maštálka 
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Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. poziva Komisijo, naj izda uradne 

statistične podatke o zaposlitvah v 

sodelovalnem gospodarstvu ter njihovih 

neposrednih in posrednih učinkih ter 

predlaga rešitve, s katerimi bo jamčila za 

minimalne zahteve glede zaslužka, 

izmenjavo informacij s platformami za 

določitev zaslužka delavcev za boljše 

davčne napovedi, obravnava posebne 

potrebe po zaščiti delavcev na platformah 

in razširitev kolektivne ureditve na širše 

kategorije, kot so „zaposleni“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. je zaskrbljen zaradi tveganja, da 

delavci na zahtevo morda ne bodo uživali 

enakega pravnega varstva in da bi lahko 

sodelovalne platforme prenesle svoje 

tveganje na delavce brez podjetniških 

odgovornosti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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33. je zaskrbljen zaradi tveganja, da 

delavci na zahtevo morda ne bodo uživali 

enakega pravnega varstva in da bi lahko 

sodelovalne platforme prenesle svoje 

tveganje na delavce brez podjetniških 

odgovornosti; 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  313 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. je zaskrbljen zaradi tveganja, da 

delavci na zahtevo morda ne bodo uživali 

enakega pravnega varstva in da bi lahko 

sodelovalne platforme prenesle svoje 

tveganje na delavce brez podjetniških 

odgovornosti; 

33. poudarja, da sodelovalno 

gospodarstvo ponuja prožne možnosti za 

delo na zahtevo za ljudi, ki so trenutno 

daleč od trga dela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. je zaskrbljen zaradi tveganja, da 

delavci na zahtevo morda ne bodo uživali 

enakega pravnega varstva in da bi lahko 

sodelovalne platforme prenesle svoje 

tveganje na delavce brez podjetniških 

odgovornosti; 

33. meni, da bi morali imeti delavci na 

zahtevo ustrezno pravno varstvo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  315 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. je zaskrbljen zaradi tveganja, da 

delavci na zahtevo morda ne bodo uživali 

enakega pravnega varstva in da bi lahko 

sodelovalne platforme prenesle svoje 

tveganje na delavce brez podjetniških 

odgovornosti; 

33. je zaskrbljen zaradi tveganj, 

povezanih s samozaposlitvijo in varnostjo 

zaposlitve ter s tem, da delavci na zahtevo 

morda ne bodo uživali enakega pravnega 

varstva in da bi lahko sodelovalne 

platforme prenesle svoje tveganje na 

delavce brez podjetniških odgovornosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. znova poziva socialne partnerje in 

Komisijo, naj skupaj predstavijo predlog 

okvirne direktive o dostojnih pogojih dela 

pri vseh oblikah zaposlitve kot ključni 

dejavnik evropskega stebra socialnih 

pravic, da bi obstoječe minimalne 

standarde razširili na nove oblike 

zaposlitvenih razmerij, izboljšali 

izvrševanje prava EU, povečali pravno 

varnost po vsem enotnem trgu in 

preprečevali diskriminacijo, tako da se za 

vsakega delavca zagotovi sveženj 

izvršljivih pravic, ne glede na vrsto 

pogodbe ali zaposlitvenega razmerja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. poudarja, da obstaja velika potreba 

po popolni pojasnitvi delovnega razmerja 

med delavci in sodelovalnimi 

platformami; poziva Komisijo in države 

članice, naj zagotovijo enake 

konkurenčne pogoje za digitalna in 

tradicionalna gospodarstva, tako tudi z 

vidika trga dela in pravic delavcev, ter s 

tem preprečijo tveganje za uporabo 

različnih pravil v primerljivih situacijah 

in nepošteno konkurenco; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  318 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. čeprav priznava tveganja, 

povezana s samozaposlitvijo in manjšo 

varnostjo zaposlitve, ugotavlja pozitivne 

učinke nosilcev dejavnosti v okviru 

sodelovalnega gospodarstva pri 

ustvarjanju novih, prožnih delovnih mest 

za ljudi, ki vstopajo na trg dela, 

samozaposlene delavce in marginalizirane 

skupine, kot so migranti, delavci s 

skrajšanim delovnim časom in 

dolgotrajno brezposelni; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. ugotavlja, da sodelovalno 

gospodarstvo ustvarja nova, prožna 

delovna mesta za mlade, ki vstopajo na trg 

dela, samozaposlene delavce in 

marginalizirane skupine, ki bi bile sicer 

verjetno izključene s trga dela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  320 

Renato Soru 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. spodbuja države članice, naj 

priznajo, da bo sodelovalno gospodarstvo 

prineslo tudi motnje, in zato pripravijo 

absorpcijske ukrepe za nekatere sektorje v 

podporo pri usposabljanju in odpuščanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

Christel Schaldemose 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 33a. poudarja pomen posodobljenega 

znanja v spreminjajočem se svetu 

zaposlovanja za zagotovitev, da bodo imeli 

vsi delavci primerno znanje in veščine, kot 

jih zahteva digitalno gospodarstvo; 

spodbuja države članice in podjetja v 

sodelovalnem gospodarstvu, naj vsem 

delavcem omogočijo usposabljanje za 

vseživljenjsko učenje in razvijanje znanj 

in veščin; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  322 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. poziva Komisijo, naj začne dialog s 

socialnimi partnerji, ki imajo pomembno 

vlogo pri vzpostavljanu in podpiranju 

kodeksa za obravnavo varstva delavcev v 

sodelovalnem gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  323 

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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33b. opozarja, da so vsi delavci v 

sodelovalnem gospodarstvu zaposleni 

(zaposleni) ali samozaposleni in da bi bilo 

treba vse delo v sodelovalnem 

gospodarstvu ustrezno razvrstiti, s tem pa 



 

AM\1116419SL.docx 151/172 PE599.597v01-00 

 SL 

preprečiti nastanek hibridnih kategorij za 

delavce v sodelovalnem gospodarstvu; ne 

glede na statusno razvrstitev poziva 

Komisijo in države članice, naj ocenijo 

možnost, da bi tradicionalno varstvo iz 

delovnega prava in socialno varstvo, 

vzpostavljeno na nacionalni ravni, 

razširili na delavce v sodelovalnem 

gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  324 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33b. poudarja, da je treba zagotoviti, da 

konkurenčno pravo vse večjemu številu 

ljudi, ki so prisiljeni v samozaposlitev, ne 

bi preprečevalo, da sodelujejo pri 

kolektivnem pogajanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33c. zaradi vse večjega števila 

samozaposlenih delavcev v sodelovalnem 

gospodarstvu poziva Komisijo, naj znova 

preuči obstoječe konkurenčno pravo EU, 

ki zdaj delavcem, ki štejejo za samostojne 
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pogodbenike, jemlje pravico do 

organizacije, da zagotovi temeljno pravico 

do organizacije, kolektivnih ukrepov in 

kolektivnega pogajanja, tudi glede 

njihovega plačila; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33c. poziva Komisijo, naj preuči, ali so 

potrebni nadaljnji ukrepi za ohranitev 

pravic posameznih ponudnikov do 

ustreznih lastnih podatkov na področjih, 

kot so ocene, ugled in zaslužki, da se 

poveča mobilnost transakcij med 

platformami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33d. poudarja, da je pomembno 

zagotoviti prenosljivost ocen in pregledov 

za delavce na sodelovalnih platformah in 

jamčiti za prenosljivost in zbiranje ocen in 

pregledov na različnih platformah, hkrati 

pa spoštovati pravila o varstvu podatkov 

in zasebnost drugih udeleženih strani; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 e (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33e. poudarja pomen posodobljenega 

znanja v spreminjajočem se svetu 

zaposlovanja za zagotovitev, da imajo vsi 

delavci primerno znanje in veščine, kot jih 

zahteva digitalno gospodarstvo; spodbuja 

Komisijo, države članice in podjetja v 

sodelovalnem gospodarstvu, 

naj omogočijo usposabljanje za 

vseživljenjsko učenje in razvijanje znanj 

in veščin; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 f (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33f. opozarja na pomanjkanje podatkov 

v zvezi s spremembami v svetu 

zaposlovanja, ki jih je prineslo 

sodelovalno gospodarstvo, in poudarja 

pomen natančnega spremljanja pogojev 

dela v sodelovalnem gospodarstvu, da bi 

se borili proti nepravilnostim; poleg tega 

spodbuja države članice, naj imenujejo 

pristojni nacionalni subjekt, ki bo 

odgovoren za preverjanje in ocenjevanje 
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novih trendov na trgu dela sodelovalnega 

gospodarstva, sprejemanje potrebnih 

ukrepov v primeru nezakonitosti in 

obveščanje drugih ustreznih organov; 

poziva države članice, naj Evropski 

komisiji redno posredujejo podatke in 

informacije o delovnih mestih in pogojih 

dela v sodelovalnem gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. opaža, da so lokalne oblasti že 

dejavne pri urejanju in spodbujanju 

sodelovalnega gospodarstva in se 

osredotočajo na sodelovalne prakse tako 

kot predmet njihovih politik in kot načelo 

organizacije novih oblik sodelovalnega 

upravljanja; 

34. je zaskrbljen, ker so lokalne oblasti 

že dejavne pri urejanju sodelovalnega 

gospodarstva in se osredotočajo na 

sodelovalne prakse tako v okviru svojih 

politik in kot glede organizacijskega 

načela novih oblik sodelovalnega 

upravljanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. opaža, da so lokalne oblasti že 

dejavne pri urejanju in spodbujanju 

sodelovalnega gospodarstva in se 

osredotočajo na sodelovalne prakse tako 

kot predmet njihovih politik in kot načelo 

organizacije novih oblik sodelovalnega 

upravljanja; 

34. opaža, da so nekatere lokalne 

oblasti že dejavne pri urejanju in 

spodbujanju sodelovalnega gospodarstva in 

se osredotočajo na sodelovalne prakse tako 

kot predmet njihovih politik in kot načelo 

organizacije novih oblik sodelovalnega 

upravljanja; 
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Or. cs 

 

Predlog spremembe  332 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. opaža, da so lokalne oblasti že 

dejavne pri urejanju in spodbujanju 

sodelovalnega gospodarstva in se 

osredotočajo na sodelovalne prakse tako 

kot predmet njihovih politik in kot načelo 

organizacije novih oblik sodelovalnega 

upravljanja; 

34. opaža, da so lokalni organi že 

dejavni pri urejanju in spodbujanju 

sodelovalnega gospodarstva in se 

osredotočajo na sodelovalne prakse tako 

kot predmet njihovih politik in kot načelo 

organizacije novih oblik sodelovalnega 

upravljanja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  333 

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

Picierno, Lucy Anderson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. je prepričan, da je eden 

najzanimivejših primerov civilno 

množično financiranje, ki združuje javno-

zasebna partnerstva z inovativnimi 

oblikami participativne demokracije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje 

ureditev, prilagojenih specifičnim 

pogojem, da bi v celoti in v skaldu z 

zakonodajo EU obravnavali jasno 

opredeljene cilje javnega interesa; zato 

poziva Komisijo, naj podpira države 

članice pri oblikovanju politik in 

sprejemanju predpisov v skladu z 

zakonodajo EU; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  335 

Mylène Troszczynski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje ureditev, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v 

celoti in v skaldu z zakonodajo EU 

obravnavali jasno opredeljene cilje javnega 

interesa; zato poziva Komisijo, naj podpira 

države članice pri oblikovanju politik in 

sprejemanju predpisov v skladu z 

zakonodajo EU; 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje ureditev, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da 

bi obravnavali jasno opredeljene cilje 

javnega interesa; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  336 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje ureditev, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v 

celoti in v skaldu z zakonodajo EU 
obravnavali jasno opredeljene cilje 

javnega interesa; zato poziva Komisijo, naj 

podpira države članice pri oblikovanju 

politik in sprejemanju predpisov v skladu 
z zakonodajo EU; 

35. ugotavlja, meni, da imajo 

nacionalni, regionalni in lokalni organi 

ogromno manevrskega prostora za sprejetje 

ureditev, da bi obravnavali cilje javnega 

interesa; zato poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bo ta ureditev sorazmerna in 

skladna z zakonodajo EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  337 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje ureditev, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v 

celoti in v skaldu z zakonodajo EU 

obravnavali jasno opredeljene cilje javnega 

interesa; zato poziva Komisijo, naj podpira 

države članice pri oblikovanju politik in 

sprejemanju predpisov v skladu z 

zakonodajo EU; 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje ureditev, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v 

celoti in v skladu z zakonodajo EU 

obravnavali jasno opredeljene cilje javnega 

interesa; zato poziva Komisijo, naj podpira 

države članice pri oblikovanju politik; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje ureditev, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v 

celoti in v skaldu z zakonodajo EU 

obravnavali jasno opredeljene cilje javnega 

interesa; zato poziva Komisijo, naj podpira 

države članice pri oblikovanju politik in 

sprejemanju predpisov v skladu z 

zakonodajo EU; 

35. meni, da imajo nacionalni, 

regionalni in lokalni organi ogromno 

manevrskega prostora za sprejetje smernic, 

prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v 

celoti in v skladu z zakonodajo EU 

obravnavali jasno opredeljene cilje javnega 

interesa; zato poziva Komisijo, naj podpira 

države članice pri oblikovanju politik in 

sprejemanju predpisov v skladu z 

zakonodajo EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. obžaluje, da so bili do zdaj odzivi 

lokalnih vlad na rast ekonomije delitve 

zelo razdrobljeni in v nekaterih primerih 

popolnoma neustrezni glede na možnosti 

in koristi, ki jih prinaša razvoj tega 

sektorja, pa tudi v nasprotju s 

pričakovanji potrošnikov; meni, da je 

potreben usklajen skupni ukrep na 

evropski ravni, da bi lokalnim in 

regionalnim organom preprečili 

sprejemanje pravil, ki niso skladna s 

pravom EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 35a. poziva platforme, naj aktivno 

sodelujejo z lokalnimi organi; upa 

predvsem, da bodo prevzele vodilno vlogo 

pri ustvarjanju pametnih mest in 

poenostavile prehod na učinkovitejšo 

infrastrukturo po meri državljanov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35b. poziva države članice, naj dosledno 

upoštevajo in izvajajo Direktivo 

2000/31/ES o elektronskem poslovanju in 

Direktivo 2006/123/ES o storitvah; meni, 

da sta prosti pretok ponudnikov storitev in 

svoboda ustanavljanja iz členov 56 in 49 

PDEU ključna za doseganje evropske 

razsežnosti storitev in posledično 

notranjega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35c. poziva države članice, naj 

zaustavijo pretirano regulacijo, ki je 

pogosto protekcionistična in preprečuje 

prednosti novih vstopov na trg, da bi 

zaščitila uveljavljene tržne akterje in 

druge socialne akterje; meni, da se 

morajo države članice vzdržati 
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neusklajenega ukrepanja in 

neupravičenih restriktivnih enostranskih 

ukrepov zoper podjetja sodelovalnega 

gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  343 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot sta 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam, s čimer se 

usmerjenost premika s pametnih mest na 

delitvena mesta na osnovi sodelovanja in 

skupne prakse združevanja; tudi prepričan, 

da je lahko sodelovalno gospodarstvo 

rešitev za posebne težave in nudi 

pomembne priložnosti tudi notranjim 

periferijam in podeželskim območjem, 

lahko pa tudi posreduje nove oblike 

razvoja s postopki lokalne proizvodnje, ki 

so globalno povezani v okviru 

vključujočih inovacij; meni, da tako 

nastajajo nove oblike konkurence med 

ozemlji na podlagi razpoložljivosti 

lokalnega kolektivnega konkurenčnega 

blaga (kot so infrastruktura, 

izobraževalne strukture, poslovne 

storitve); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  344 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 



 

AM\1116419SL.docx 161/172 PE599.597v01-00 

 SL 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot sta 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

notranjim periferijam in podeželskim 

območjem ter regijam in turističnemu 

sektorju na splošno; meni, da je 

digitalizacija, ki odpira številne priložnosti 

za mala in srednja podjetja, koristna za 

potovanja in turizem; poudarja, da ima 

sodelovalno gospodarstvo pozitiven 

socialno-ekonomski učinek, saj 

marginaliziranim skupnostim, kot so 

migranti, delavci s skrajšanim delovnim 

časom in dolgoročno brezposelni, pomaga 

ostati aktivne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  345 

Jiří Maštálka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da sodelovalno gospodarstvo 

nudi pomembne priložnosti notranjim 

periferijam in podeželskim območjem ter 

regijam in turizmu na splošno; meni tudi, 

da lahko digitalizacija, ki odpira številne 

priložnosti za mala in srednja podjetja, 

koristi potovanjem in turizmu; poduarja, 

da ima lahko sodelovalno gospodarstvo 
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pozitiven socialno-ekonomski učinek, saj 

marginaliziranim skupnostim, kot so 

migranti, delavci s skrajšanim delovnim 

časom in dolgotrajno brezposelni, pomaga 

ostati aktivne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

notranjim periferijam in oddaljenim, 

gorskim in podeželskim regijam, posredno 

pa koristi tudi turističnemu sektorju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  347 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da sodelovalno gospodarstvo 

nudi pomembne priložnosti notranjim 

periferijam in podeželskim območjem ter 

regijam in turizmu na splošno; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  348 

Maria Grapini 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala 

mesta, kjer so urbane razmere, kot so 

gostota prebivalstva in fizična bližina, v 

prid sodelovalnim praksam; je tudi 

prepričan, da lahko sodelovalno 

gospodarstvo nudi pomembne priložnosti 

tudi notranjim periferijam in podeželskim 

območjem ter revnejšim območjem; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36a. podpira vzpostavitev „foruma“, ki 

bi vključeval Odbor regij in vse ustrezne 

institucije EU, mesta in druge lokalne 

institucije, organizacije in omrežja, ki 

delujejo na lokalni, regionalni, podeželski 

in notranji periferni razsežnosti 

sodelovalnega gospodarstva, da se 

izmenjujejo izkušnje in dobra praksa, 

krepi lokalna razsežnost sodelovalnega 

gospodarstva in povezuje z ustreznimi 

tematskimi partnerstvi Agende EU za 

mesta; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36a. pozdravlja odločenost nacionalnih 

in lokalnih organov, da prevzamejo 

dejavno vlogo pri oblikovanju 

sodelovalnih sistemov, vključno z ukrepi 

za spodbujanje in razširjanje storitev 

splošnega pomena, s tem pa okrepijo 

lokalno socialno tkivo in spodbujajo 

nastanek spletnih aplikacij in drugih 

poslovnih zamisli; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  351 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično 

uporabo IKT kot ključne kompetence za 

strategije vseživljenjskega učenja; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  352 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično 

uporabo IKT kot ključne kompetence za 

strategije vseživljenjskega učenja; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično 

uporabo IKT kot ključne kompetence za 

strategije vseživljenjskega učenja; 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; 

Or. de 
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Predlog spremembe  354 

Adam Szejnfeld 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično 

uporabo IKT kot ključne kompetence za 

strategije vseživljenjskega učenja; 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  355 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi 

politikami usposabljanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  356 

Jiří Pospíšil 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen z učinkovitimi politikami na ravni 

EU, začenši s samozavestno in kritično 

uporabo IKT kot ključne kompetence za 

strategije vseživljenjskega učenja; 

Or. cs 

 

Predlog spremembe  357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; poudarja pomen 

spodbujanja žensk in deklet k 

pridobivanju spretnosti, povezanih z IKT, 
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in omogočanja priložnosti za to, da bi 

lahko polno izkoristile prednosti 

sodelovalnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  358 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; 

37. poudarja pomembnost ustreznih 

kompetenc in spretnosti, da bi karseda 

veliko posameznikom omogočili 

pomembno vlogo v sodelovalnem 

gospodarstvu; meni, da bo potencial 

sodelovalnega gospodarstva v celoti 

sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, 

začenši s samozavestno in kritično uporabo 

IKT kot ključne kompetence za strategije 

vseživljenjskega učenja; poudarja pomen 

spodbujanja žensk in deklet k 

pridobivanju spretnosti, povezanih z IKT, 

in omogočanja priložnosti za to, da bi 

lahko polno izkoristile prednosti 

sodelovalnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 37a. poziva Komisijo, naj proaktivno 
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spodbuja javno-zasebno sodelovanje zlasti 

glede uporabe elektronskih osebnih 

izkaznic, da se poveča zaupanje 

potrošnikov in ponudnikov storitev v 

spletne transakcije, izdela okvir EU za 

vzajemno priznavanje elektronskih 

izkaznic in odpravijo obstoječe ovire za 

rast sodelovalnega gospodarstva, kot so 

ovire za zagotavljanje čezmejnih 

zavarovalnih shem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  360 

Marcus Pretzell 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da so sodelovalni sistemi 

financiranja, kot je množično 

financiranje, uspešni samo, kadar so s 

tradicionalnimi kanali financiranja 

povezani v učinkovit ekosistem 

financiranja; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  361 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da so sodelovalni sistemi 

financiranja, kot je množično financiranje, 

uspešni samo, kadar so s tradicionalnimi 

kanali financiranja povezani v učinkovit 

ekosistem financiranja; 

39. poudarja, da so sodelovalni sistemi 

financiranja, kot je množično financiranje, 

pomembna dopolnitev tradicionalnih 

kanalov financiranja kot del učinkovitega 

ekosistema financiranja; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

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

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

Anderson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. spodbuja Komisijo, naj podpre 

pobude in ukrepe v prid več raziskavam in 

ugotavljanju dejstev o razvoju in učinku 

sodelovalnega gospodarstva v Evropi; 

pozdravlja zlasti nedavno sprejeti pilotni 

projekt o sodelovalnem gospodarstvu, 

katerega namen je pomagati evropskim 

malim in srednjim podjetjem ter socialnim 

podjetjem z velikim potencialom za rast, 

da bodo uporabljala in izkoristila vse 

možnosti in potencial, ki jih omogoča 

poslovni model sodelovalnega 

gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  363 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. ugotavlja, da storitve, ki jih 

izvajajo mala in srednja podjetja v 

sektorju sodelovalnega gospodarstva, niso 

vedno dovolj prilagojene potrebam 

invalidov in starejših; poziva k orodjem in 

programom, s katerimi bi podprli te 

izvajalce, da bodo upoštevali potrebe 

invalidov; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

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

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39b. poziva Komisijo, naj omogoči in 

spodbuja dostop do primernih 

proračunskih vrstic evropskim 

podjetnikom, ki delujejo v sektorju 

sodelovalnega gospodarstva, tudi v okviru 

programa EU za raziskave in inovacije – 

Obzorje 2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  365 

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

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39c. opaža hiter razvoj in vse večje 

razširjanje inovativnih tehnologij in 

digitalnih orodij, kot so blokovne verige in 

tehnologija distribuirane knjige 

transakcij, tudi v finančnem sektorju; 

poudarja, da bi lahko uporaba teh 

decentraliziranih tehnologij omogočila 

učinkovite transakcije med enakovrednimi 

partnerji in povezave v sodelovalnem 

gospodarstvu, kar bi privedlo do nastanka 

neodvisnih trgov ali omrežij ter v 

prihodnosti nadomestila vlogo 

posrednikov, ki jo imajo danes 

sodelovalne platforme; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  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 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39d. hkrati poziva Komisijo, naj 

spremlja vplive in učinek razvoja in 

razširitve teh digitalnih tehnologij v 

poslovnem modelu sodelovalnega 

gospodarstva; pozdravlja pobudo 

Komisije, da bi zagotovila primernost 

potrošniškega prava znotraj teh 

dejavnosti, in opozarja, da je treba 

zagotoviti ustrezno varstvo potrošnikov, 

tudi glede transakcij v blokovnih verigah 

in s tehnologijo distribuirane knjige 

transakcij enakovrednih partnerjev; 

Or. en 

 


