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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta 

(2016/0000(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta 

digitaalse ühtse turu aktiks1, 

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu strateegia kohta2, 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuni 2016. aasta teatist Euroopa jagamismajanduse 

tegevuskava kohta (COM(2016)0356), 

– võttes arvesse komisjoni 25. mai 2016. aasta teatist „Veebiplatvormid ja digitaalne 

ühtne turg. Euroopa võimalused ja probleemid“ (COM(2016)0288), 

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta teatist „Ühtse turu täiustamine: 

rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele” (COM(2015)0550), 

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu 

strateegia“ (COM(2015)0192), 

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 29. septembri 2016. aasta kohtumist ja selle 

tulemusi, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 

2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (teenuste direktiiv)3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 

2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 

kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 

2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid 

kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate 

kaubandustavade direktiiv)5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 

2009/136/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning 

kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 

2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0237. 
3 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36. 
4 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1. 
5 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22. 
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elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse 

jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijaõiguste 

direktiiv)1, 

– võttes arvesse komisjoni talituste 25. mai 2016. aasta töödokumenti ebaausate 

kaubandustavade direktiivi rakendamise suuniste kohta (SWD(2016)0163), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 

2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 

vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete 

kaitse üldmäärus)2, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 7. detsembri 2016. aasta arvamust 

„Jagamismajandus ja veebiplatvormid: linnade ja piirkondade ühine seisukoht“3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. detsembri 2016. aasta 

arvamust jagamismajanduse kohta4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et jagamismajandus on kasutajate, tehingute ja tulu poolest viimastel aastatel 

kiiresti kasvanud, muutnud seeläbi toodete ja teenuste pakkumise viisi ja pannud 

proovile paljude majandusvaldkondade juhtivad ettevõtted; 

B. arvestades, et põhjalikud muutused avaldavad suurt mõju õigusmaastikule, kuna need 

hägustavad väljakujunenud piire tarbija ja teenuseosutaja, töötaja ja füüsilisest isikust 

ettevõtja ning teenuste kutselise ja mittekutselise osutamise vahel, põhjustades seetõttu 

probleeme paljudes ELi õiguse tähtsates valdkondades; 

Üldised märkused 

1. väljendab heameelt Euroopa jagamismajanduse tegevuskava käsitleva teatise üle ja 

rõhutab, et see peaks olema esimene samm selleteemalise kõikehõlmavama ja 

põhjapanevama ELi strateegia suunas; 

2. usub, et kui jagamismajandust arendatakse vastutustundlikult, võib see luua olulisi 

võimalusi kodanikele ja tarbijatele, kes saavad kasu tihedamast konkurentsist, 

kohandatud teenustest ja madalamatest hindadest; 

3. nõustub, et jagamismajandus võib luua ka uusi ettevõtlusvõimalusi, töökohti ja 

majanduskasvu ning täita olulist osa majandussüsteemi muutmisel nii tõhusamaks kui 

ka sotsiaalselt jätkusuutlikumaks ja keskkonnasäästlikumaks; 

4. tunnistab samal ajal, et jagamismajandus mõjutab väljakujunenud ärimudeleid olulisel 

                                                 
1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 11. 
2 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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määral; toob esile, kui ohtlik on olukord, kus sarnastele ettevõtjatele kehtivad eri 

õigusnormid; väljendab muret tarbijakaitse, töötajate õiguste ja maksukuulekuse 

vähenemise ohu pärast; tunnistab mõju, mida jagamisettevõtted avaldavad 

linnakeskkonnale; 

5. juhib tähelepanu õigusliku reguleerimatuse suurenemise, sellest tulenevalt kehtivate 

õigusnormide eiramise ja ühtse turu killustatuse ohtudele; on teadlik, et asjakohase 

reguleerimiseta võivad need muutused põhjustada õiguskindlusetust kehtivate normide 

suhtes ja takistada üksikisikute õiguste kasutamist; 

6. on seisukohal, et jagamismajanduse arendamiseks ELis on ülioluline töötada välja 

dünaamiline ja selge õiguskeskkond; 

Jagamismajandus ELis 

7. rõhutab vajadust käsitleda jagamismajandust mitte ainult ärimudelina, vaid ka 

majanduse ja ühiskonna integreerimise uue vormina, mis võimaldab ühendada 

omavahel majandus- ja sotsiaalseid suhteid ning luua uusi kogukonnavorme; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopas on jagamismajandusel palju eriomadusi, sest see 

on üldiselt rohkem juurdunud kohalikul tasandil ja kajastab seetõttu Euroopa 

ettevõtlusstruktuuri, mis koosneb peamiselt VKEdest; 

9. märgib, et Euroopa ettevõtjatel on kalduvus luua koostööplatvorme sotsiaalsetel 

eesmärkidel, ja tunnistab üha suurenevat huvi koostööl põhinevate juhtimismudelite 

vastu; 

10. rõhutab, kui oluline on hoida ära mis tahes vormis diskrimineerimist ning tagada 

jagamisteenuste tegelik ja võrdne kättesaadavus, eriti ebasoodsamas olukorras olevatele 

isikutele ja kogukondadele; 

11. palub komisjonil soodustada mittetulunduslikke ja kasutaja juhitud jagamistavasid, 

mille eesmärk on jagamise ja koostöö arendamine, ning ühistele varadele suunatud 

lähenemisviisi jagamismajanduse suhtes, et edendada sotsiaalmajanduse laiendatavust 

ja juurdepääsu avatud teadmistele; 

ELi õigusraamistik: kasutajalt kasutajale suunatud teenuseosutajad, tarbijad ja 

koostööplatvormid 

12. tunneb muret selle pärast, et kuna suur osa kujunemisjärgus jagamismajandusest on 

jätkuvalt reguleerimata, tekivad liikmesriikide vahel riiklike, piirkondlike ja kohalike 

õigusnormide ning kohtupraktika tõttu suured erinevused, mis tekitab ühtse turu 

killustatuse ohu;  

13. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle praegust killustatust vähendada, kuid peab 

kahetsusväärseks, et komisjoni teatis ei aidanud luua piisavat selgust kehtivate ELi 

õigusaktide kohaldatavuse suhtes erinevatele jagamismajanduse mudelitele; 

14. nõustub, et turulepääsunõuded koostööplatvormidele ja teenuseosutajatele peavad 

olema vajalikud, õigustatud ja proportsionaalsed ning et nende hindamine peaks 



 

PE595.756v01-00 6/14 PR\1113122ET.docx 

ET 

sõltuma sellest, kas teenuseid osutab kutseline teenuseosutaja või eraisik, kehtestades 

kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajatele leebemad õigusnõuded; 

15. palub komisjonil esitada liikmesriikidele täiendavad juhised, et näha ette tõhusad 

kriteeriumid kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajate ja kutseliste 

teenuseosutajate eristamiseks, mis on jagamismajanduse õiglaseks arendamiseks 

otsustava tähtsusega; 

16. juhib samal ajal tähelepanu sellele, et künniste kehtestamisel on oht tekitada erinevusi 

ühelt poolt mikro- ja väikeettevõtjate ning teiselt poolt kasutajalt kasutajale suunatud 

teenuse osutajate vahel; nõuab seetõttu kutselistele teenuseosutajatele kehtivate 

õigusaktide läbivaatamist, et tagada samaväärsetesse kategooriatesse kuuluvatele 

teenuseosutajatele võrdsed tingimused ja kõrvaldada tarbetu regulatiivne koormus; 

17. usub, et tarbijatele peaks olema tagatud kõrgetasemeline ja tõhus kaitse, vaatamata 

sellele, kas teenuseid osutavad kutselised või kasutajalt kasutajale suunatud teenuse 

osutajad; rõhutab eelkõige seda, kui oluline on kaitsta tarbijaid tehingute puhul, mida 

tehakse kasutajalt kasutajale; väljendab heameelt komisjoni algatuse üle tagada 

tarbijaõiguse piisavus ja hoida ära jagamismajanduse kuritarvitamist; 

18. rõhutab, et paljudel juhtudel on jagamismajanduses tarbijakaitse eeskirjad endiselt 

vajalikud, eriti moonutatud teabe püsimise või valiku puudumise tõttu; 

19. palub komisjonil täpsustada koostööplatvormide vastutuskorda, mis võib aidata 

suurendada vastutustundlikku käitumist ja kasutajate usaldust; 

20. palub komisjonil kontrollida ka ELi õigusakte, et vähendada ebakindlust 

jagamismajanduse ärimudelitele kehtivate eeskirjade suhtes ja hinnata, kas on soovitav 

kehtestada uued eeskirjad või kehtivaid muuta; 

21. usub, et mis tahes uue õigusaktiga tuleks suurendada platvormide enesejuhtimise 

võimet; on veendunud, et koostööplatvormid peaksid niisuguses uues regulatiivses 

keskkonnas täitma ise aktiivset osa – parandama moonutatud teavet ja kõrvaldama muid 

turutõrkeid, mida tavaliselt tehakse õigusaktide kaudu, ning tegema seda eelkõige 

digitaalsete usalduse suurendamise süsteemide abil;  

22. on samal ajal veendunud, et see enesereguleerimise võime ei vähenda reguleerimise 

vajadust, eriti turutõrgete puhul, mida platvormid ei saa kõrvaldada, ja muude normi 

loovate eesmärkide puhul (nt ebavõrdsuse vähendamine, õigluse suurendamine, 

kaasamine, avatus jne); 

23. juhib tähelepanu sellele, et on oluline selgitada meetodeid, mille alusel on algoritmidel 

põhinevad otsused vastu võetud, ja tagada algoritmide õiglus; rõhutab vajadust teha 

kindlaks kahju, mida suurandmed võivad põhjustada eraelu puutumatusele, et hinnata 

andmete mõju ühiskonna eri osadele ja hoida ära diskrimineerimist; palub komisjonil 

kehtestada tõhusad kriteeriumid algoritmide vastutuspõhimõtete väljatöötamiseks 

teabepõhiste koostööplatvormide jaoks; 

24. on veendunud, et lisaks sektoripõhistele õigusaktidele, mida võib vaja olla, tuleb välja 

töötada ka ELi ühine horisontaalne ja ühtlustatud õigusraamistik, mis hõlmab 
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üldpõhimõtteid ja konkreetseid eeskirju; 

25. palub komisjonil koostada põhjalik jõustamisraamistik ja toetada liikmesriike tugeva 

eeskirjade järgimise ja jõustamise kultuuri arendamisel; 

Konkurents ja maksukuulekus 

26. julgustab komisjoni edendama koostööplatvormidele võrdseid konkurentsitingimusi; 

rõhutab, kui oluline on teha kindlaks ja kõrvaldada tõkked, mis takistavad 

jagamisettevõtete, eriti idufirmade tekkimist ja laienemist; toob sellega seoses esile 

vajaduse andmete vaba liikumise, andmete ülekantavuse ja koostalitlusvõime järele, sest 

need aitavad hõlbustada platvormide vahetamist ja vältida kinnistamist ning on avatud 

ja ausa konkurentsi ning koostööplatvormide kasutajate mõjuvõimu suurendamise 

põhitegurid; 

27. väljendab muret raskuste pärast, mis on tekkinud praeguseks seoses maksukuulekuse ja 

maksude sissenõudmisega, vaatamata majandustehingute paremale jälgitavusele 

veebiplatvormide kaudu; 

28. toob esile ka kiireloomulise vajaduse pädevate asutuste ja koostööplatvormide vahelise 

koostöö järele maksukuulekuse ja maksude sissenõudmise teemal ning palub 

koostööplatvormidel täita aktiivset osa selles; 

29. julgustab liikmesriike leppima kokku ühtsed andmed, mida ettevõtjad peavad avaldama 

maksuhaldurile oma maksualase teabe kohustuste raames; 

30. nõustub, et samaväärseid teenuseid osutavatele ettevõtetele tuleks kohaldada toimelt 

sarnaseid maksukohustusi, ja on veendunud, et makse tuleks maksta tulu teenimise 

korral; 

Mõju tööturule ja töötajate õigustele 

31. rõhutab, et digipööre avaldab tööturule suurt mõju ja et jagamismajanduses 

esilekerkivad suundumused on osa üldisemast suunast; 

32. rõhutab, jagamisteenuste puhul tuleb tagada töötajate õigused, õiglased töötingimused ja 

piisav sotsiaalne kaitse ning vältida sotsiaalset dumpingut; 

33. väljendab muret ohu pärast, et nõudetööd tegevatele töötajatele ei tagata tegelikku 

õiguskaitset ja et koostööplatvormid kannavad oma riskid edasi töötajatele ega kanna 

ettevõtja vastutust; 

Jagamismajanduse kohalik mõõde 

34. märgib, et kohalikud omavalitsused tegelevad juba aktiivselt jagamismajanduse 

reguleerimise ja edendamisega ning käsitlevad koostöötavasid nii oma poliitika 

reguleerimisesemena kui ka koostööl põhineva valitsemismudeli uute vormide 

korralduspõhimõttena; 

35. usub, et riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel on palju tegutsemisruumi 

kontekstist lähtuvate õigusaktide vastuvõtmiseks, et käsitleda selgelt kindlaksmääratud 
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avaliku huvi eesmärke proportsionaalsete meetmetega, mis on täielikus kooskõlas ELi 

õigusaktidega; palub seetõttu komisjonil toetada liikmesriike nende poliitika 

kujundamisel ja eeskirjade vastuvõtmisel kooskõlas ELi õigusega; 

36. märgib, et liikumise eesotsas on olnud linnad, kus sellised linnale omased tingimused 

nagu rahvastiku tihedus ja füüsiline lähedus soodustavad jagamistavade omaksvõtmist; 

on veendunud, et jagamismajandus võib pakkuda märkimisväärseid võimalusi ka 

siseperifeeria aladele ja maapiirkondadele; 

Jagamismajanduse edendamine 

37. juhib tähelepanu sellele, kui olulised on piisavad pädevused ja oskused, et võimalikult 

paljud isikud saaksid osaleda aktiivselt jagamismajanduses; on seisukohal, et 

jagamismajanduse võimalusi saab täielikult ära kasutada vaid tõhusate ELi tasandi 

sotsiaalse kaasamise meetmete abil, mille lähtepunktiks on info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia oskuslik ja kriitiline kasutamine kui pidevõppe 

strateegiate võtmepädevus; 

38. juhib tähelepanu raskustele, mida Euroopa koostööplatvormid kogevad riskikapitalile 

juurdepääsul ja seoses oma laienemisstrateegiaga ning mida teravdavad siseturgude 

väiksus ja killustatus ning piiriüleste investeeringute kriitiline vähesus; 

39. rõhutab, et koostööl põhinevad rahastamissüsteemid, nagu ühisrahastamine, on edukad 

vaid siis, kui need ühendatakse tavapäraste rahastamiskanalitega tõhusaks rahastamise 

ökosüsteemiks; 

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

1. Jagamismajanduse üldine ülevaade 

Jagamismajanduse mõiste hõlmab paljusid tegevusalasid, mis tulenevad mitmesugustest, 

sealhulgas mittetulunduslikest ärimudelitest; nende hulka kuuluvad näiteks koostööplatvormid, 

mis võimaldavad vahetada kaupu ja teenuseid kogu maailmas, aga ka väikeseid koostööd 

tegevaid VKEsid, kes osutavad teenuseid kohalikele kogukondadele. 

Jagamismajandus on viimastel aastatel kasutajate, tehingute ja tulu poolest kiiresti kasvanud 

ning on lõppkokkuvõttes muutnud paljudes valdkondades toodete ja teenuste pakkumise viisi. 

2014. aasta alguses mõjutas see peamiselt kuut tegevusvaldkonda (tooted/jaekaubandus, 

teenused, ruumid/majutus, toit, transport ja rahastamine). 2016. aastaks oli valdkondade arv 

suurenenud peaaegu kolm korda: jagamismajandus oli laienenud uutesse sektoritesse (nt tervis, 

õppimine, logistika, kohalikud omavalitsusüksused, ruumid, kommunaalteenused, nagu 

energia, jms) või oli selles tekkinud uut liiki tegevusvaldkondi (nt käsitööliste liikumine 

kaupade sektoris). 

Selle kiiresti leviva nähtuse kirjeldamiseks on kasutatud paljusid mõisteid, sageli läbisegi: 

jagamismajandus, kasutajalt kasutajale suunatud majandus, koostöömajandus, kasutajalt 

kasutajale suunatud platvormide turud, tööampsumajandus, ühistarbimine, osaluskapitalism 

jms. Need mõisted peegeldavad nähtuse enese dünaamikat ning selle ümber käiva poliitilise ja 

akadeemilise arutelu ulatust ja intensiivsust. 

Praegu on kasutusel mitu jagamismajanduse määratlust. Oxfordi sõnaraamatus määratletakse 

jagamismajandust järgmiselt: majandussüsteem, milles eraisikud jagavad vara või teenuseid 

kas tasuta või tasu eest ja tavaliselt interneti abil.1 Oma teatises osutab komisjon sellele kui 

ärimudelitele, kus tegevust hõlbustavad koostööplatvormid, mis loovad avatud 

kauplemisvõimaluse selliste kaupade või teenuste ajutiseks kasutamiseks, mida tihti pakuvad 

eraisikud ning täpsustab, et jagamismajanduse tehingud ei hõlma sageli omandiõiguse 

muutumist ning neid võidakse teha kasumi teenimise või mittetulunduslikul eesmärgil. 

Jagamismajandus ja selle ärimudelid hõlmavad üldiselt kolme liiki osalisi: 

i) teenuseosutajad – aeg-ajalt teenuseid osutavad eraisikud (jagavad varasid, aega ja oskusi tasu 

eest või tasuta; kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajad) või kutselised 

teenuseosutajad); 

ii) nende teenuste kasutajad ja 

iii) koostööplatvormid, mis ühendavad pakkumist ja nõudlust reaalajas ning vahendavad 

tehinguid. 

2. Komisjoni vastus 

Komisjon avaldas 2016. aasta juunis teatise „Euroopa jagamismajanduse tegevuskava“, et 

tegeleda küsimustega, mis puudutavad ebakindlust jagamismajanduses eri osalejate õiguste ja 

kohustuste suhtes, ja anda vastused ELi seisukohast lähtuvalt. Teatise eesmärk on tagada 

                                                 
1 Vt https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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mittesiduvad suunised selle kohta, kuidas tuleks kohaldada kehtivaid ELi õigusakte 

jagamismajanduse ärimudelitele. Selles uuritakse tähtsamaid küsimusi, millega puutuvad 

kokku nii turuosalised kui ka avaliku sektori asutused, viies põhivaldkonnas: 1) 

turulepääsunõuded, 2) vastutussüsteemid, 3) kasutajate kaitse, 4) füüsilisest isikust ettevõtjad 

ja töötajad jagamismajanduses, 5) maksustamine. 

3. Jagamismajandusega seotud peamised probleemid 

3.1. Võimalused ja kasu 

Jagamismajandus võib pakkuda tarbijatele, ettevõtjatele ja kodanikele märkimisväärseid 

võimalusi ning luua uusi töökohti, majanduskasvu ja sissetulekuallikaid. 

Hinnanguliselt tootsid jagamismajanduse viies tähtsamas sektoris tegutsevad 

koostööplatvormid ELis 2015. aastal 3,6 miljardit eurot tulu.1 Jagamismajanduse võimalused 

on suured – selle aastane kasv on üle 25 %2 ja põhimõtteliselt võib majanduslik tulu, mis 

saadakse tänu jagamismajandusele võimekuse paremast kasutamisest, olla hinnanguliselt kuni 

572 miljardit eurot.3 Neid arve tuleks siiski käsitleda teatava ettevaatusega, sest vaatamata 

jagamismajanduse majandusliku tähtsuse suurenemisele on selle väärtust endiselt raske mõõta. 

Selle põhjuseks on asjaolu, et kokku on leppimata metoodika, mille alusel mõõta 

jagamismajanduse mitmesugust mõju majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale, ja et 

jagamismajanduse kohta ei ole kogutud andmeid. 

Mitmes uuringus on tulnud esile tarbijate suur toetus jagamismajandusele ja huvi selle vastu.4 

Kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajaid ajendavad selles uues ärimudelis osalema 

paljud tegurid, näiteks rahaline tulu ning kvaliteedist ja kogemusest saadav kasu, aga ka 

positiivne sotsiaalne või ühiskondlik mõju. Eurobaromeetri uuringu järgi peab 42 % tarbijaid 

jagamismajanduse teenuseid mugavamaks ja 33 % hindab asjaolu, et see on odavam või koguni 

tasuta.5  

3.2. Peamised probleemid ja ohud 

Oluline on siiski tuua esile ka seda, kui suurt mõju avaldavad jagamismajanduse ärimudelid 

paljudele traditsioonilistele ettevõtetele ning nende väljakujunenud tootmis- ja 

tarbimismudelitele. Selle nähtuse kiire ja reguleerimata kasv viimastel aastatel on tekitanud 

palju probleeme ja võimalikke ohte, mida tuleks arvesse võtta ja arutada. 

Eelkõige on kerkinud esile palju küsimusi seoses tarbijate õiguste ja tundlikke teemasid 

käsitleva tarbijakaitse korraga – need puudutavad andmekaitset, tarbijatele antava teabe 

läbipaistvust ja usaldusväärsust, koostööplatvormide vastutuskorda, algoritmide õiglust ja 

võimalikke diskrimineerimise vorme. On oht, et eelkõige kasutajalt kasutajale suunatud 

tehingute korral miinimumnõuded võrreldes kehtivate nõuetega, mida kohaldatakse kutseliste 

                                                 
1 Jagamismajandus, juhtumiuuring 12, september 2013, PWC.  
2 Samas (PWC(2013)). 
3 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus „The Cost of Non-Europe in the sharing economy“ (Euroopa mõõtme 

puudumisest tulenevad kulud jagamismajanduses), 2016. 
4 Euroopa Tarbijaliitude Ameti 2015. aasta juulis tehtud uuringu kohaselt on 70 % tarbijatest osalenud 

jagamismajanduses vähemalt korra, 60–80 % vastajatest olid kogemusega väga rahul ja 32 % neist osales tootva 

tarbijana. 
5 Eurobaromeetri kiiruuring 438, juuni 2016, Euroopa Komisjon. 
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teenuseosutajate osutatud samaväärsetele teenustele, vähenevad. Peale selle on 

koostööplatvormide kiire levik mõnes sektoris tekitanud kõlvatu konkurentsi ohu ning toonud 

kaasa uute monopolide ja kinnistamismehhanismide loomise. See on tekitanud suuri raskusi ka 

seoses maksukuulekuse ja maksude sissenõudmisega, vaatamata majandustehingute paremale 

jälgitavusele. 

Ja viimaseks avaldavad käimasoleva digipöörde raames loodud jagamismajanduse ärimudelid 

olulist mõju tööturule ning koostööplatvormide ja töötajate vahelistele töösuhetele, millega 

kaasneb konkreetne õiglaste töötingimuste, minimaalsete õigusnormide ja piisava sotsiaalkaitse 

vähenemise oht. 

3.3. Õigusraamistik 

Seoses õigusraamistikuga tekib kaks peamist küsimust: 1) milliseid ühenduse õigustiku sätteid 

võidakse kohaldada jagamismajandusele ja 2) kas kehtivad ELi eeskirjad on eesmärgipärased, 

et tagada jagamismajanduses vajalik selgus, mõjuvõimu suurendamine ja eri osalejate kaitse. 

Jagamismajanduse ärimudelid on keerukamad ja mitmekesisemad ning neid iseloomustab 

erineval määral detsentraliseeritus, deprofessionaliseerumine ja uued majandustegevuses 

osalejad – kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajad / tootvad tarbijad. Peale selle on seni 

kutselise teenuseosutaja / kaupleja ja tarbija vaheline selge piir muutunud hägusamaks 

mitmepoolsete suhete tõttu, mis hõlmavad tarbijat kui teenuseosutajat kas tarbijalt tarbijale 

suunatud tehingus või tarbijalt ettevõtjale suunatud tehingus.  

Kuna kehtiv ELi õigusraamistik on kavandatud tavapärase ettevõtluse reguleerimiseks ja 

tarbijate kui äritehingu haavatavama poole õiguste kaitsmiseks, kerkivad esile probleemid. 

Tekivad küsimused jagamismajanduse eri osalejate õiguste ja kohustuste kohta, mis loob 

ebakindla keskkonna. See ebakindlus on seotud paljude asjaoludega – ELi õigusraamistiku 

kohaldamise, jagamismajanduse eri osalejate õiguslike kohustuste, tarbijate õiguste, 

vastutuskorra, töötajate staatuse ja maksukorraga, kui nimetada vaid mõnda. 

3.4. Ühtse turu killustumise oht 

Jagamismajanduse suhtes on võetud mitmesuguseid reguleerivaid meetmeid ja seda ei ole 

teinud mitte ainult liikmesriigid, vaid ka piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, nende 

kohtuasutused ning Euroopa Kohus.1 Vastused ja reaktsioon on erinevad – isegi samas riigis – 

ja peegeldavad liikmesriikide eri lähenemisviise jagamismajanduse ärimudelitega seotud 

probleemide lahendamiseks. 

Mõned liikmesriigid on töötanud välja konkreetseid meetmeid ja kehtestanud kriteeriumid, 

mille alusel kohaldatakse kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajate suhtes leebemaid 

õigusnõudeid; mõnel juhul eristatakse teenuste kutselist ja mittekutselist osutamist sellega, et 

kehtestatakse kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajate jagamismajandusest saadud 

sissetulekule künnis ja kohaldatakse madalamat maksumäära.2 Mõnes riigis kaaluvad riiklikud 

                                                 
1 Euroopa Kohtu kohtuasi C-434/15, Euroopa Kohtu kohtuasi C-526/15.  
2 Belgias on aeg-ajalt kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajate küsimuse lahendamiseks kehtestatud 

mitmesugusele kuni 5 000 euro suurusele sissetulekule konkreetne maksumäär, mis on vaid 10 %, Itaalia kaalub 

mittekutselise jagamismajanduse sissetulekule 10 000 euro suuruse künnise kehtestamist ja Ühendkuningriik 

teatas hiljuti 2000 Inglise naela suuruse maksukompensatsiooni kehtestamisest omandi- ja kauplemistulu suhtes. 
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ametiasutused koostööplatvormidele rangemate teavitamiskohustuste kehtestamist.1 

Tuleb märkida, et linnad on olnud ühed esimesed jagamismajandusele reageerijad, sest linnale 

omased tingimused, nagu rahvastiku tihedus ja füüsiline lähedus, on soodustanud 

jagamistavade omaksvõtmise kiiremat levikut, eriti mõnes sektoris, näiteks majutus- ja 

transpordisektoris.2 Häid tavasid on loonud mõned pädevate kohalike asutuste ja 

koostööplatvormide vahelise koostöö positiivsed juhtumid, näiteks kutsealase koolituse 

pakkumine tootvatele tarbijatele, kindlustusskeemid või kasutajate teadlikkuse suurendamise 

tagamine võimalike maksu- ja juriidiliste kohustuste suhtes.3 

Need ja muud näited meetmetest, mille on võtnud mõned liikmesriigid, piirkondlikud 

ametiasutused ja linnad – mõnikord koostööplatvormide aktiivsel osalusel –, tutvustavad 

mitmesuguseid häid tavasid, mida saaks rakendada kogu ELis. Sellest hoolimata tekitavad 

niisugused ühepoolsed killustatud meetmed palju piiranguid ja tõkkeid oma tegevust laiendada 

soovivatele ELi jagamisettevõtjatele ja ka tarbijatele ning vähendavad lõppkokkuvõttes 

mõningaid jagamismajanduse kasutegureid ja ähvardavad killustada ühtset turgu. 

3. Raportööri peamised prioriteedid 

Raportöör tunnistab jagamismajanduse olulisi võimalusi ja kasulikkust ühiskonna ja majanduse 

jaoks, kuid on samas valvas võimalike probleemide suhtes, mis on eespool esile toodud, ja 

väljendab iseäranis muret ühtse turu killustatuse võimaliku ohu pärast, samal ajal kui suur osa 

jagamismajandusest jääb reguleerimata. 

Seetõttu on ta seisukohal, et eelkõige on vaja üldpõhimõtteid ja konkreetseid eeskirju hõlmavat 

horisontaalset Euroopa raamistikku, mis sillutaks teed ühtsetele, dünaamilistele ja võrdsetele 

ELi tingimustele ja aitaks hoida ära võimalikku negatiivset mõju töötajatele, kõlvatu 

konkurentsi ohtu traditsiooniliste sektorite ja koostööplatvormide vahel ja maksustamise 

vältimist. 

Sama oluline on määrata kindlaks jagamismajanduse peamiste osalejate omadused ja 

kohustused, eriti seoses järgmisega: 

– kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajate ja kutseliste teenuseosutajate selge 

eristamine; 

– koostööplatvormide olemus, kohustused ja vastutus; 

– tarbijate kõrgetasemeline kaitse ka tarbijalt tarbijale suunatud mõõtmes/tehingutes. 

Viimaseks julgustab raportöör edendama veelgi ELi jagamismajanduse mudelit 

rahastamisvahendite ja koolitusse investeerimise kaudu. Ta usub, et õiglase ja hästi reguleeritud 

jagamismajanduse arendamine võib luua olulisi võimalusi kõigile ühiskonna osadele ning 

                                                 
1 Prantsusmaa: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
2 Näiteks Saksamaal ja Belgias, kus Berliinis ja Brüsselis on majutusplatvormidele kehtestatud ranged 

registreerimisnõuded, kuid Hamburgis ja Flandrias on võetud teistsugune lähenemisviis, mida iseloomustavad 

leebemad registreerimisnõuded. 
3 Eesti kohalikud ametiasutused viivad koostöös sõidujagamisplatvormiga ellu katseprojekti, et kehtestada 

mitmesuguste e-lahendustel põhinevate ärimudelite jaoks mugavam maksude deklareerimise vorm. 
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soodustada kaasavama ja jätkusuutlikuma majanduse arendamist ELis. 
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON 
TEAVET SAANUD 

Alljärgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel raportööri ainuvastutusel. See 

loetelu ei ole ammendav. Raportöör ja/või tema büroo sai raporti projekti koostamisel teavet 

järgmistelt üksustelt: 

 
Üksus 

Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

Euroopa Tarbijaliitude Amet  

Blablacar 

Bruegel Institute  

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu 

Charlie 24 

Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Regioonide Komitee 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Taani Ametiühingute Konföderatsioon  

European Federation of Cleaning Industries 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures 

Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon 

Eurocities 

European Business Service Alliance 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Itaalia alaline esindaja Euroopa Liidu juures 

Ouishare  

Slovakkia alaline esindaja Euroopa Liidu juures 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


