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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės 

(2016/0000(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios 

skaitmeninės rinkos akto1, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos 

strategijos2, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 2 d. Komisijos komunikatą „Europos bendro 

vartojimo ekonomikos darbotvarkė“ (COM(2016) 0356), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Komisijos komunikatą „Interneto platformos ir 

bendroji skaitmeninė rinka. Europos galimybės ir uždaviniai“ (COM(2016) 0288), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 

tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“ (COM(2015) 0550), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 29 d. Konkurencingumo tarybą ir jos rezultatus, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (Paslaugų direktyva)3, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač 

elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos 

Direktyva)4, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 

rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva)5, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/136/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 

paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009. 
2 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0237. 
3 OL L 376, 2006 12 27, p. 36. 
4 OL L 178, 2000 7 17, p. 1. 
5 OL L 149, 2005 6 11, p. 22. 



 

PE595.756v01-00 4/14 PR\1113122LT.docx 

LT 

2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 

sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 

vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Vartotojų teisių 

direktyva)1, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl 

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos įgyvendinimo gairių (SWD(2016)0163), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas)2, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę „Bendro vartojimo 

ekonomika ir internetinės platformos. Bendras miestų ir regionų požiūris“3, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę dėl bendro vartojimo ekonomikos4, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-

0000/2017), 

A. kadangi bendro vartojimo ekonomika pastaraisiais metais sparčiai augo: didėjo 

naudotojų ir sandorių skaičius ir pajamos, todėl keitėsi gaminių ir paslaugų teikimo 

būdai ir daugelyje ekonomikos sričių įsitvirtinusios įmonės susidūrė su iššūkiais; 

B. kadangi radikalūs pokyčiai daro didžiulį poveikį teisinei aplinkai, nes dėl jų nyksta 

nusistovėję vartotojo ir tiekėjo, darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens ir 

profesionalaus ir neprofesionalaus paslaugų teikimo skirtumai, taigi daugelis labai 

svarbių ES teisės sričių susiduria su iššūkiais; 

Bendrosios aplinkybės 

1. teigiamai vertina Komunikatą „Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė“ ir 

pabrėžia, kad jis turėtų būti laikomas pirmu žingsniu siekiant parengti išsamesnę plataus 

užmojo ES strategiją šiuo klausimu;  

2. mano, kad atsakingai išplėtota bendro vartojimo ekonomika gali suteikti didelių 

galimybių piliečiams ir vartotojams, kurie gaus naudos iš didesnės konkurencijos, 

pritaikytų paslaugų ir mažesnių kainų; 

3. pritaria, kad bendro vartojimo ekonomika taip pat galėtų sukurti naujų verslo galimybių 

ir darbo vietų ir užtikrinti augimą ir galėtų atlikti svarbų vaidmenį paverčiant 

ekonomikos sistemą ne tik veiksmingesne, bet ir tvaresne socialiniu ir aplinkosauginiu 

                                                 
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 11. 
2 OL L 119, 2016 5 4, p. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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požiūriu; 

4. taip pat pripažįsta, kad bendro vartojimo ekonomika daro didelį poveikį seniai 

įsitvirtinusiems verslo modeliams; atkreipia dėmesį į skirtingų teisinių standartų 

taikymo panašiems ūkio subjektams pavojų; yra susirūpinęs dėl rizikos, kad bus 

prasčiau užtikrinama vartotojų apsauga, darbuotojų teisės ir mokestinių prievolių 

vykdymas; pripažįsta, kad bendradarbiavimu grindžiamos įmonės daro poveikį miestų 

aplinkai; 

5. atkreipia dėmesį į riziką, kad gali padaugėti dviprasmybių reguliavimo srityje, todėl gali 

būti pradėta nepaisyti esamų taisyklių, o bendroji rinka gali susiskaidyti; yra įsitikinęs, 

kad, jei šie pokyčiai nebus deramai suvaldyti, jie lems teisinį neaiškumą, susijusį su 

taikomomis taisyklėmis, ir asmens teisių suvaržymus; 

6. mano, kad, siekiant užtikrinti, kad bendro vartojimo ekonomika ES suklestėtų, 

svarbiausia sukurti dinamišką ir aiškią teisinę aplinką; 

Bendro vartojimo ekonomika ES 

7. pabrėžia, kad bendro vartojimo ekonomiką reikia vertinti ne tik kaip verslo modelį, bet 

ir kaip naują ekonomikos ir visuomenės tarpusavio integracijos formą, kuri gali 

ekonominius santykius įtvirtinti socialiniuose santykiuose ir sukurti naujas 

bendruomenių rūšis; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad bendro vartojimo ekonomika Europoje turi įvairių specifinių 

bruožų, nes ji paprastai labiau paplitusi vietos lygmenyje ir atspindi Europos verslo 

struktūrą, kurią daugiausiai sudaro MVĮ; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos verslininkai demonstruoja stiprų polinkį socialiniais 

tikslais kurti bendradarbiavimu grindžiamas platformas, ir pripažįsta, jog didėja 

susidomėjimas bendradarbiaujamojo valdymo modeliais; 

10. pabrėžia, kad svarbu užkirsti kelią bet kokios formos diskriminacijai, kad būtų 

užtikrintas veiksminga vienoda galimybė naudotis bendradarbiavimu grindžiamomis 

paslaugomis, visų pirma nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms ir bendruomenėms; 

11. ragina Komisiją skatinti plėtoti ne pelno siekimu paremtą, naudotojų valdomą ir 

bendradarbiavimu grindžiamą praktiką, kurios tikslas – stiprinti dalijimąsi ir 

bendradarbiavimą, ir į paprastus žmones orientuotą požiūrį į bendro vartojimo 

ekonomiką, kad būtų užtikrinta galimybė labiau išplėtoti socialinę ekonomiką ir 

naudotis viešo naudojimo žiniomis; 

ES reglamentavimo sistema: lygiaverčiai subjektai, vartotojai, bendradarbiavimo 

platformos 

12. yra susirūpinęs dėl to, kad, nors atsirandanti bendro vartojimo ekonomika tebėra 

nereguliuojama, dėl nacionalinių, regioninių ir vietos taisyklių atsiranda didžiulių 

valstybių narių skirtumų, dėl kurių kyla bendrosios rinkos susiskaidymo pavojus;  

13. teigiamai vertina Komisijos ketinimą spręsti šio susiskaidymo problemą, tačiau 
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apgailestauja dėl to, kad jos komunikate pakankamai nepaaiškinama apie esamų ES 

teisės aktų pritaikomumą skirtingiems bendro vartojimo ekonomikos modeliams; 

14. pritaria, kad patekimo į rinką reikalavimai bendradarbiavimo platformoms ir paslaugų 

teikėjams turi būti privalomi, pagrįsti ir proporcingi ir kad šis įvertinimas turėtų 

priklausyti nuo to, ar paslauga teikia profesionalai ar privatūs asmenys, o lygiaverčiams 

paslaugų teikėjams turėtų būti taikomi ne tokie griežti teisiniai reikalavimai; 

15. ragina Komisiją pateikti valstybėms narėms tolesnes gaires siekiant nustatyti 

veiksmingus lygiaverčių subjektų ir profesionalų atskyrimo kriterijus – tai itin svarbu 

siekiant užtikrinti teisingą bendro vartojimo ekonomikos plėtojimą; 

16. taip pat atkreipia dėmesį į riziką, kad nustačius ribas gali atsirasti labai mažų ir mažųjų 

įmonių ir lygiaverčių subjektų skirtumų; todėl ragina peržiūrėti profesionaliems 

paslaugų teikėjams taikomus teisės aktus siekiant užtikrinti palyginamų kategorijų 

paslaugų teikėjams vienodas veiklos sąlygas ir pašalinti nereikalingą reguliavimo naštą; 

17. mano, kad vartotojams reikėtų užtikrinti veiksmingą apsaugą, nepaisant to, ar paslaugas 

teikia profesionalai, ar lygiaverčiai subjektai; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 

užtikrinti vartotojų apsaugą tarpusavio sandorių srityje; teigiamai vertina Komisijos 

iniciatyvą užtikrinti vartotojų teisės tinkamumą ir neleisti piktnaudžiauti bendro 

vartojimo ekonomika; 

18. pabrėžia, kad daugeliu atvejų bendro vartojimo ekonomikoje vis dėlto yra reikalingos 

vartotojų apsaugos taisyklės, ypač dėl nuolatinės asimetrinės informacijos ar 

pasirinkimo trūkumo; 

19. ragina Komisiją patikslinti bendradarbiavimo platformų atsakomybės tvarką, kuri galėtų 

užtikrinti atsakingą elgesį ir didesnį naudotojų pasitikėjimą; 

20. ragina Komisiją toliau peržiūrėti ES teisės aktus siekiant sumažinti neaiškumų dėl 

bendradarbiavimu grindžiamo verslo modeliams taikomų taisyklių ir įvertinti, ar reikėtų 

nustatyti naujas taisykles arba iš dalies pakeisti esamas; 

21. mano, kad bet kokios naujos taisyklės turėtų padidinti platformų savivaldos pajėgumus; 

yra įsitikinęs, kad pačios bendradarbiavimo platformos galėtų tokioje reglamentavimo 

aplinkoje atlikti aktyvų vaidmenį taisydamos gausią asimetrinę informaciją ir 

spręsdamos rinkos nepakankamumo problemas, kurios paprastai būdavo sprendžiamos 

reguliuojant, visų pirma taikant skaitmeninius pasitikėjimo stiprinimo mechanizmus;  

22. taip pat yra tvirtai įsitikinęs, kad šie savireguliacijos pajėgumai nesumenkina 

reguliavimo būtinybės, ypač rinkos nepakankamumo atvejais, kurių platformos negali 

spręsti, ir normatyvinių tikslų (pvz., panaikinti nelygybę, užtikrinti didesnį sąžiningumą, 

įtraukumą ir atvirumą ir kt.); 

23. atkreipia dėmesį į tai, kad itin svarbu patikslinti metodus, kuriuos taikant priimami 

algoritmais pagrįsti sprendimai, ir užtikrinti, kad algoritmai būtų teisingi; pabrėžia, kad 

reikia patikrinti, ar didieji duomenys gali kenkti privatumui, įvertinti duomenų poveikį 

įvairioms visuomenės dalims ir užkirsti kelią diskriminacijai; ragina Komisiją nustatyti 

veiksmingus kriterijus, kuriais remiantis būtų kuriami informacija grindžiamoms 
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bendradarbiavimo platformoms taikomi su algoritmais susijusios atskaitomybės 

principai; 

24. yra įsitikinęs, kad, be konkrečiam sektoriui skirtų reguliavimo normų, kurių gali reikėti, 

reikia sukurti bendrą ES horizontalią ir suderintą reguliavimo sistemą, kurią sudarytų 

bendrųjų principų ir konkrečių taisyklių derinys; 

25. ragina Komisiją sukurti plataus užmojo vykdymo užtikrinimo sistemą ir remti valstybes 

nares joms formuojant tvirtą reikalavimų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo kultūrą;  

Konkurencija ir mokestinių prievolių vykdymas 

26. ragina Komisiją užtikrinti vienodas bendradarbiavimo platformų konkurencijos sąlygas; 

pabrėžia, kad svarbu nustatyti su kokiomis kliūtimis susiduria atsirandančios ir 

besiplečiančios bendradarbiavimu grindžiamos įmonės, ypač startuoliai, ir šias kliūtis 

šalinti; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti laisvą duomenų srautą, 

duomenų perkeliamumą ir sąveikumą, kurie sudarys palankias sąlygas pereiti nuo 

vienos platformos prie kitos bei išvengti susaistymo su viena iš jų ir kurie yra 

pagrindiniai atviros ir sąžiningos konkurencijos ir bendradarbiavimo platformų 

naudotojų įgalinimo veiksniai; 

27. yra susirūpinęs dėl sunkumų, atsiradusių mokestinių prievolių vykdymo ir vykdymo 

užtikrinimo srityje nepaisant padidėjusio ekonominių sandorių interneto platformose 

atsekamumo; 

28. taip pat pabrėžia, kad skubiai reikia užtikrinti kompetentingų institucijų ir 

bendradarbiavimo platformų bendradarbiavimą mokestinių prievolių vykdymo ir 

mokesčių surinkimo klausimais, ir prašo pastarąsias imtis aktyvaus vaidmens; 

29. ragina valstybes nares susitarti dėl vienodo informacijos, kurią įmonės, vykdydamos 

savo mokesčių informacijos prievoles, turi atskleisti mokesčius administruojančioms 

institucijoms, rinkinio; 

30. pritaria, kad funkciniu požiūriu panašios mokestinės prievolės turėtų būti taikomos 

įmonėms, teikiančioms panašias paslaugas, ir yra įsitikinęs, kad mokesčiai turėtų būti 

mokami ten, kur gaunamas pelnas; 

Poveikis darbo rinkai ir darbuotojų teisėms 

31. pabrėžia, kad skaitmeninė revoliucija daro esminį poveikį darbo rinkai ir kad bendro 

vartojimo ekonomikoje atsirandančios tendencijos yra platesnės tendencijos dalis; 

32. pabrėžia, kad svarbiausia yra apsaugoti darbuotojų teises bendradarbiavimu grindžiamų 

paslaugų srityje, užkirsti kelią socialiniam dempingui ir užtikrinti sąžiningas darbo 

sąlygas ir deramą socialinę apsaugą; 

33. yra susirūpinęs dėl rizikos, kad pagal pareikalavimą dirbantiems darbuotojams gali būti 

neužtikrinama tikra teisinė apsauga ir kad bendradarbiavimo platformos savo riziką gali 

perkelti darbuotojams, neprisiėmusiems su verslu susijusios atsakomybės; 

Bendro vartojimo ekonomikos vietos aspektas 



 

PE595.756v01-00 8/14 PR\1113122LT.docx 

LT 

34. pareiškia, kad vietos valdžios institucijos jau aktyviai reguliuoja ir skatina bendro 

vartojimo ekonomiką ir didelį dėmesį skiria bendradarbiavimu grindžiamai praktikai, 

kuri yra jų politikos objektas ir naujų bendradarbiavimu grindžiamo valdymo formų 

organizavimo principas; 

35. mano, kad nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos turi plačių galimybių 

priimti konkrečioms aplinkybėms skirtas taisykles siekiant aiškiai apibrėžtų viešojo 

intereso tikslų ir taikant tinkamas, visapusiškai su ES teisės aktais suderintas priemones; 

todėl ragina Komisiją remti valstybes nares joms formuojant politiką ir priimant su ES 

teise suderintas taisykles; 

36. pažymi, kad pradininkai buvo miestai, kuriuose miesto sąlygos, pvz., gyventojų 

tankumas ir fizinis artumas, yra palankios bendradarbiavimu grindžiamai praktikai 

plėtoti; taip pat yra įsitikinę, kad bendro vartojimo ekonomika gali teikti didelių 

galimybių ir miestų pakraščiams bei kaimo vietovėms; 

Bendro vartojimo ekonomikos skatinimas 

37. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti tinkamas kompetencijas ir įgūdžius, kad 

kiek galima daugiau asmenų galėtų aktyviai dalyvauti plėtojant bendro naudojimo 

ekonomiką; laikosi nuomonės, kad bendro naudojimo ekonomikos galimybės bus 

išnaudotos tik ES lygmeniu vykdant veiksmingą socialinės įtraukties politiką, pradėjus 

nuo patikimo ir svarbaus IRT naudojimo, kuris yra pagrindinė kompetencija mokymosi 

visą gyvenimą strategijų srityje; 

38. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria Europos bendradarbiavimo 

platformos, siekdamos pasinaudoti rizikos kapitalu ir vykdydamos plėtros strategiją; 

šiuos sunkumus paryškina mažas vietos rinkų dydis ir jų susiskaidymas bei reikšmingas 

tarpvalstybinių investicijų trūkumas; 

39. pabrėžia, kad bendradarbiavimu grindžiamos finansavimo sistemos, pvz., sutelktinis 

finansavimas, yra sėkmingos, tik jei jos kartu su įprastomis finansavimo priemonėmis 

yra integruotos į veiksmingą finansavimo ekosistemą; 

40. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

1. Bendro vartojimo ekonomika: bendra apžvalga 

Sąvoka „bendro vartojimo ekonomika“ apima įvairiausią veiklą, kuri atsiranda iš įvairių 

bendradarbiavimu grindžiamo verslo, įskaitant vykdomą nesiekiant pelno, modelių. Verslo 

modeliai yra įvairūs, pradedant bendradarbiavimo platformomis, kurios sudaro galimybę 

keistis prekėmis ir paslaugomis visame pasaulyje, ir baigiant mažomis bendradarbiavimu 

grindžiamomis MVĮ, teikiančiomis paslaugas vietos bendruomenėms. 

Bendro vartojimo ekonomika pastaraisiais metais sparčiai augo: didėjo naudotojų ir sandorių 

skaičius ir pajamos, todėl daugelyje sričių keitėsi gaminių ir paslaugų teikimo būdai. 2014 m. 

pradžioje daugiausiai ji plėtojosi šešiose veiklos srityse (prekės ir mažmeninė prekyba, 

paslaugos, patalpos ir apgyvendinimas, maistas, transportas ir pinigai). Iki 2016 m. sričių 

skaičius išaugo tris kartus: ši ekonomika išsiplėtė į naujus sektorius (pvz., sveikatos apsauga, 

mokymasis, logistika, savivaldybės, patalpos, komunalinės paslaugos, kaip antai energijos 

tiekimas, ir kt.) arba susikūrė naujų rūšių veiklos (pvz., gamintojų judėjimas prekių 

sektoriuje). 

Šiam sparčiai besiplėtojančiam reiškiniui apibrėžti vartojami – dažnai sinonimiškai – įvairūs 

terminai: dalijimosi ekonomika, partnerystės ekonomika, principu „pagal pareikalavimą“ 

grindžiama ekonomika, partnerystės platformų rinkos, trumpų projektų ekonomika, 

bendradarbiavimu grindžiamas vartojimas, santalkos kapitalizmas ir kt. Šie terminai atspindi 

paties reiškinio dinamiką, taip pat jo klausimu vykstančių politinių ir akademinių diskusijų 

mastą ir intensyvumą. 

Šiuo metu jau esama kelių bendro vartojimo ekonomikos apibrėžčių. Bendro vartojimo 

ekonomika Oksfordo žodyne apibrėžiama taip: „... tai ekonominė sistema, kurioje turtu arba 

paslaugomis nemokamai arba už mokestį dalijasi privatūs asmenys, paprastai naudodamiesi 

internetu“.1 Savo komunikate Komisija ją apibrėžia kaip „verslo modelius, pagal kuriuos 

vykdyti veiklą padedama pasitelkiant bendradarbiavimo platformas, kuriomis suteikiama 

atvira rinka laikinam prekių ir paslaugų, kurias dažnai teikia privatūs asmenys, naudojimui“ 

ir patikslina, kad vykdant bendro vartojimo ekonomikos sandorius nekeičiama nuosavybė ir 

jie gali būti vykdomi siekiant pelno arba jo nesiekiant. 

Nustatyta, kad bendro vartojimo ekonomikoje ir jos verslo modeliuose paprastai veikia trijų 

rūšių subjektai: 

i) paslaugų teikėjai – privatūs asmenys, paslaugas (turtą, įgūdžius, laiką nemokamai arba už 

atlygį) teikiantys nereguliariai (lygiaverčiai subjektai), arba profesionalai; 

ii) šių paslaugų naudotojai ir 

iii) bendradarbiavimo platformos, kurios realiuoju laiku sujungia pasiūlą ir paklausą ir padeda 

sudaryti sandorius. 

2. Komisijos atsakymas 

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

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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2016 m. birželio mėn. Komisija paskelbė Komunikatą „Europos bendro vartojimo 

ekonomikos darbotvarkė“, kurio tikslas – aptarti susirūpinimą keliančius klausimus dėl 

neaiškumų, susijusių su skirtingų subjektų, dalyvaujančių bendro vartojimo ekonomikoje, 

teisėmis ir įsipareigojimais, ir pateikti atsakymus iš ES perspektyvos. Komunikatu siekiama 

pateikti neprivalomas gaires dėl to, kaip esamus |ES teisės aktus taikyti bendro vartojimo 

ekonomikos verslo modeliams. Jame nagrinėjamos problemos, su kuriomis susiduria rinkos 

operatoriai ir valdžios institucijos. Šios problemos sugrupuotos į penkias pagrindines sritis: 

1.) patekimo į rinką reikalavimai; 2.) atsakomybės sistemos; 3.) naudotojų apsauga; 4.) 

savarankiškai dirbantys ir samdomi darbuotojai bendro vartojimo ekonomikoje; 5.) 

mokesčiai. 

3. Pagrindiniai su bendro vartojimo ekonomika susiję klausimai 

3.1. Galimybės ir nauda 

Bendro vartojimo ekonomika gali užtikrinti dideles galimybes vartotojams, verslininkams ir 

piliečiams, taip pat ją plėtojant gali būti sukurta darbo vietų, užtikrintas augimas ir 

užtikrinami pajamų šaltiniai. 

Nustatyta, kad 2015 m. ES bendradarbiavimo platformos, veikiančios penkiuose 

pagrindiniuose bendro vartojimo ekonomikos sektoriuose, gavo 3,6 mlrd. EUR pajamų.1 

Bendro vartojimo ekonomikos potencialas yra didžiulis. Jo metinis augimas yra didesnis nei 

25 proc.2 ir teoriškai yra apskaičiuota, kad ekonominė nauda, susijusi su geresniu pajėgumų 

panaudojimu plėtojant bendro vartojimo ekonomiką, galėtų pasiekti 572 mlrd. EUR.3 Vis 

dėlto šiuos skaičius reikėtų vertinti atsargiai, nes, nepaisant didėjančios ekonominės reikšmės, 

nustatyti bendro vartojimo ekonomikos vertę tebėra nelengva. Taip yra ir dėl to, jog nėra 

sutarta, kokią metodiką taikyti vertinant įvairialypį bendro vartojimo ekonomikos poveikį 

ekonomikai, visuomenei ir aplinkai, taip pat dėl to, kad trūksta surinktų duomenų. 

Keletas tyrimų atskleidžia, kad vartotojai labai palaiko bendro vartojimo ekonomika ir ja 

domisi.4 Naujuose verslo modeliuose lygiaverčius subjektus skatina dalyvauti įvairios 

priežastys ir motyvai, pvz., finansinė nauda, kokybė ir patirtis, taip pat teigiamas socialinis 

poveikis arba poveikis visuomenei. Eurobarometro duomenimis, 42 proc. vartotojų mano, kad 

bendro vartojimo ekonomikos paslaugos yra patogesnės, o 33 proc. teigiamai vertina tai, kad 

jos yra pigesnės ar net nemokamos.5  

3.2. Svarbiausi uždaviniai ir pavojai 

Tuo tarpu taip pat svarbu atkreipti dėmesį į reikšmingą poveikį, kurį bendro vartojimo 

ekonomikos verslo modeliai daro daugeliui tradicinių verslų ir jų seniai įtvirtintiems gamybos 

ir vartojimo modeliams. Pastaraisiais metais sparčiai nereguliuojamai besiplečiant šiam 

reiškiniui kilo nemažai iššūkių ir galimų pavojų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti ir kuriuos reikėtų 

                                                 
1 The Sharing Economy, Case Study 12, Sept 2013 by PWC.  
2 Ibidem (PWC(2013). 
3 EPRS, The Cost of Non-Europe in the sharing economy („Sąnaudos, kurios būtų patiriamos dalijimosi 

ekonomikos sektoriuje, jei nebūtų imamasi veiksmų ES mastu“), 2016. 
4 Europos vartotojų organizacijų asociacijos tyrimo duomenimis, nuo 2015 m. liepos mėn. 70 proc. vartotojų 

dalyvavo bent kartą, o 60–80 proc. respondentų yra labai patenkinti savo patirtimi – iš jų 32 proc. dalyvavo kaip 

gaminantys vartotojai. 
5 „Eurobarometro“ greitoji apklausa Nr. 438, 2016 m. birželio mėn., EK. 
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apsvarstyti. 

Visų pirma, kilo daug klausimų dėl vartotojų teisių ir vartotojų apsaugos tvarkos, susijusios su 

problemomis dėl duomenų privatumo, vartotojams teikiamos informacijos skaidrumo ir 

patikimumo, bendradarbiavimo platformų atsakomybės režimų, algoritmų teisingumo ir 

galimų diskriminacijos formų. Esama galimos žemesnių standartų taikymo rizika, ypač 

tarpusavio sandorių srityje, kai susiduriama su situacija, kai esami standartai taikomi 

profesionalų teikiamoms panašioms paslaugoms. Be to, kai kuriuose sektoriuose sparčiai 

pasklidus bendradarbiavimo platformoms kilo nesąžiningos konkurencijos rizika ir ėmėsi 

kurtis naujos monopolijos ir susaistymo mechanizmas. Dėl to atsirado rimtų sunkumų, 

susijusių su mokestinių prievolių vykdymu ir vykdymo užtikrinimu, nepaisant padidėjusio 

ekonominių sandorių atsekamumo. 

Ne mažiau svarbu tai, kad bendradarbiavimu grindžiamo verslo modeliai, susikūrę vykstant 

skaitmeninei revoliucijai, daro didelį poveikį darbo rinkai, taip pat bendradarbiavimo 

platformų ir darbuotojų darbo santykiams, o tai kelia konkretų pavojų, kad gali būti pakenkta 

darbo sąlygoms, minimaliems teisiniams standartams ir deramai socialinei apsaugai. 

3.3. Reguliavimo sistema 

Kalbant apie reguliavimo sistemą kyla du svarbūs klausimai: 1.) kurias acquis communautaire 

nuostatas būtų galima taikyti bendro vartojimo ekonomikai; 2.) ar esamos ES taisyklės yra 

tinkamos, kad įvairiems bendro vartojimo ekonomikos subjektams būtų užtikrintas būtinas 

aiškumas, įgalinimas ir apsauga. 

Bendradarbiavimu grindžiamo verslo modeliai yra sudėtingesni ir įvairesni, jiems būdingas 

skirtingas decentralizacijos, profesionalios veiklos atsisakymo ir naujų ekonominės veiklos 

vykdytojų ir lygiaverčių subjektų / gaminančių vartotojų dalyvavimo mastas. Be to, dėl 

daugialypių santykių, kuriuose vykdant vartotojų tarpusavio sandorius arba vartotojo ir verslo 

subjekto sandorius vartotojas atlieka paslaugų teikėjo vaidmenį, išnyko aiškios ribos tarp 

profesionalaus paslaugų teikėjo (prekybininko) ir vartotojo.  

Kadangi esama ES teisinė sistema buvo sukurta siekiant reguliuoti tradicinius verslus ir 

apsaugoti vartotojų, kaip pažeidžiamos sandorio šalies, teises, ima rastis sunkumų. Kyla 

klausimų dėl skirtingų bendro vartojimo ekonomikos dalyvių teisių ir įsipareigojimų, todėl 

ima vyrauti neapibrėžtumas. Šis neapibrėžtumas susijęs su įvairiais aspektais, iš kurių 

pagrindiniai yra taikoma ES reguliavimo sistema, skirtingų bendro vartojimo ekonomikos 

dalyvių teisinės prievolės, vartotojų teisės, atsakomybės režimas, darbuotojų statusas ir 

mokesčių režimas. 

3.4. Bendrosios rinkos susiskaidymo rizika 

Bendro vartojimo ekonomika paskatino imtis reguliavimo veiksmų ne tik valstybes nares, bet 

ir regionines ir vietos valdžios institucijas ir jurisdikciją turinčius subjektus, taip pat Europos 

Teisingumo Teismą.1 Atsakas ir reakcija labai skiriasi ir atspindi skirtingą (net toje pačioje 

šalyje) valstybių narių požiūrį į tai, kaip įveikti bendro vartojimo ekonomikos verslo modelių 

keliamus iššūkius. 

                                                 
1 ETT byla C-434/15, ETT byla C-526/15.  
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Kai kurios valstybės narės kuria konkrečias priemones ir nustato kriterijus, pagal kuriuos 

lygiaverčiams subjektams taikomi lengvesni teisiniai reikalavimai. Kai kuriais atvejais, 

nustačius lygiaverčiams subjektams bendro vartojimo ekonomikos pajamų ribas ir taikant 

mažesnius mokesčių tarifus, pagal juos atskiriamas profesionalus ir neprofesionalus paslaugų 

teikimas.1 Kai kuriose kitose šalyse nacionalinės valdžios institucijos svarsto, ar imti 

bendradarbiavimo platformoms taikyti griežtesnius informacijos teikimo įpareigojimus.2 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad miestai buvo vieni iš pirmųjų, sureagavusių į bendro 

vartojimo ekonomikos atsiradimą, nes miesto sąlygos, pvz., gyventojų tankumas ir fizinis 

artumas, buvo palankios bendradarbiavimu grindžiamai praktikai plėtoti, ypač kai kuriuose 

sektoriuose, pvz. apgyvendinimo ir transporto.3 Kai kurie teigiami kompetentingų vietos 

valdžios institucijų ir bendradarbiavimo platformų bendradarbiavimo atvejai davė gerosios 

praktikos pavyzdžių, pvz., gaminantiems vartotojams buvo teikiami profesionalūs mokymai, 

taikomos draudimo schemos arba užtikrinamas didesnis naudotojų informuotumas apie 

galimas mokestines ir teisines prievoles.4 

Šie ir kiti kai kurių valstybių narių, regioninių valdžios institucijų ir miestų veiksmų, kurių jie 

ėmėsi kartais aktyviai dalyvaujant pačioms bendradarbiavimo platformoms, pavyzdžiai rodo 

gausią gerąją praktiką, kurią būtų galima taikyti visoje ES. Vis dėlto tokie vienašališki 

pavieniai veiksmai lemia daugybę apribojimų ir sukuria kliūčių ES bendradarbiavimu 

grindžiamoms įmonėms, kurios nori plėtoti savo veiklą ir plėstis, taip pat vartotojams. Tokiu 

būdu jie galiausiai neleidžia gauti tam tikros bendro vartojimo ekonomikos teikiamos naudos 

ir kelia bendrosios rinkos susiskaidymo grėsmę. 

3. Pranešėjo pagrindiniai prioritetai 

Pranešėjas pripažįsta, kad bendro vartojimo ekonomika teikia visuomenei ir ekonomikai 

didelių galimybių. Jis taip pat dėmesingai žvelgia į galimus minėtus iššūkius ir jam ypatingą 

susirūpinimą kelia galima bendrosios rinkos susiskaidymo rizika, kai didelė bendro vartojimo 

ekonomikos dalis tebėra nereguliuojama. 

Todėl, jo nuomone, pirmiausia reikia sukurti horizontalią europinę sistemą, kurią sudarytų 

bendrųjų principų ir konkrečių taisyklių derinys ir kuri padėtų pagrindą ES vienodoms ir 

dinamiškoms veiklos sąlygoms ir padėtų išvengti galimo neigiamo poveikio darbuotojams, 

nesąžiningos tradicinių sektorių ir bendradarbiavimo platformų konkurencijos rizikos ir 

mokesčių vengimo. 

Vienodai svarbi yra būtinybė apibrėžti pagrindinių bendro vartojimo ekonomikos subjektų 

bruožus ir atsakomybės sritis, ypač susijusias su: 

                                                 
1 Belgija nereguliariai paslaugas teikiančių lygiaverčių subjektų klausimą sprendžia kitoms pajamoms iki 5 000 

EUR taikydama specialų tik 10 proc. dydžio mokesčių tarifą, Italija svarsto, ar bendro vartojimo ekonomikos 

neprofesionalios veiklos pajamoms nustatyti 10 000 EUR ribą, tuo tarpu Jungtinė Karalystė neseniai paskelbė, 

kad taikys 2 000 GBP dydžio mokesčių lengvatą nuosavybės ir prekybos pajamoms. 
2 FR: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
3 Vokietijos ir Belgijos pavyzdžiai: nors Berlynas ir Briuselis apgyvendinimo paslaugų platformoms taiko 

griežtus registracijos reikalavimus, Hamburgas ir Flandrijos regionas atitinkamai nustatė kitokį požiūrį, kuriam 

būdingi mažesni registracijos reikalavimai. 
4 Estijos vietos valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su dalijimosi automobiliu platforma, vykdo bandomąjį 

projektą sukūrusios įvairiems e. sprendimais grindžiamiems verslo modeliams taikomą patogesnę mokesčių 

deklaracijos formą. 
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– aiškiu lygiaverčių subjektų ir profesionalų atskyrimu; 

– bendradarbiavimo platformų pobūdžiu, pareigomis ir atsakomybės sritimis; 

– aukšto lygio vartotojų apsauga, be kita ko tarpusavio santykių ir sandorių srityje. 

Pagaliau pranešėjas ragina toliau populiarinti ES bendro vartojimo ekonomikos modelį taikant 

finansines priemones ir investuojant į mokymą. Jis mano, kad užtikrinant sąžiningą ir gerai 

reguliuojamą bendro vartojimo ekonomikos plėtojimą būtų galima visiems visuomenės 

sektoriams užtikrinti dideles galimybes ir sudaryti palankias sąlygas įtraukesniam ir tvariam 

ekonomikos vystymuisi ES. 
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PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ 
SĄRAŠAS 

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. Šis sąrašas 

nebaigtinis. Pranešėjas ir (arba) jo biuras, rengdamas pranešimo projektą, sulaukė šių 

subjektų pagalbos: 

 
Subjektas 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

„Airbnb“ 

„Altroconsumo“  

Europos vartotojų organizacijų asociacija (BEUC)  

„Blablacar“ 

Institutas „Bruegel“  

Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) 

„Charlie 24“ 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

„Collaboriamo“  

Regionų komitetas 

„Confcommercio“ 

Europos kooperatyvų organizacija 

Danijos profesinių sąjungų konfederacija  

Europos valymo pramonės federacija (EFCI) 

„Enterprise Holdings“ 

„Enterprise Rent-A-Car“  

Estijos nuolatinis atstovas ES 

ETUC – Europos profesinių sąjungų konfederacija 

„Eurocities“ 

„European Business Service Alliance“ (EBSA) 

„Flintglobal“  

„Heetch“  

„HomeAway“ 

„Hotrec“ 

Italijos nuolatinis atstovas ES 

„Ouishare“  

Slovakijos nuolatinis atstovas ES 

„Uber“ 

„Uni Global Union“ 

„Unionen“ 

„Volta“ 

 

 


