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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la o agendă europeană pentru economia colaborativă 

(2016/0000(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 

legislativ privind piața unică digitală1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la Strategia privind piața 

unică2, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2016 intitulată „O agendă europeană 

pentru economia colaborativă” (COM(2016)0356), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 mai 2016 intitulată „Platforme online și 

piața unică digitală - Oportunități și provocări pentru Europa” (COM(2016)0288), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe 

oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi” din 28 octombrie 2015 

(COM(2015)0550), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind 

piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192), 

– având în vedere Consiliul Competitivitate din 29 septembrie 2016 și rezultatul acestuia, 

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne („Directiva privind 

serviciile”)3, 

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 

iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul 

electronic”)4, 

– având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 

mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă 

față de consumatori care modifică Directiva 84/450/CEE a Consiliului, Directivele 

97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și 

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 

(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”)5, 

– având în vedere Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0009. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0237. 
3 JO L 376, 27.12.2006, p. 36. 
4 JO L 178, 17.7.2000, p. 1. 
5 JO L 149, 11.6.2005, p. 22. 
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25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și 

drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea 

confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 

aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Directiva privind 

drepturile consumatorilor”)1, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, din 25 mai 2016 referitor 

la orientările privind punerea în aplicare a Directivei privind practicile comerciale 

neloiale (UCPD) (SWD(2016)0163), 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)2, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 2016 intitulat 

„Economia colaborativă și platformele online: o viziune comună a orașelor și a 

regiunilor”3, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 decembrie 

2016 referitor la economia colaborativă4, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-

0000/2017), 

A. întrucât economia colaborativă a cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în privința 

utilizatorilor, tranzacțiilor și veniturilor, remodelând modul în care sunt furnizate 

produsele și serviciile și concurând cu firmele tradiționale în multe sectoare economice; 

B. întrucât aceste schimbări radicale au un impact considerabil asupra sistemului juridic, 

estompând delimitările consacrate între consumator și furnizor, angajat și liber-

profesionist și între furnizarea profesională și neprofesională de servicii, punând dileme 

multor sectoare importante ale legislației UE; 

Considerații generale 

1. salută comunicarea privind agenda europeană pentru economia colaborativă și 

subliniază că ea ar trebui să reprezinte un prim pas în direcția unei strategii a UE mai 

cuprinzătoare și mai ambițioase pe această temă; 

2. are convingerea că, dacă se dezvoltă într-un mod responsabil, economia colaborativă 

poate crea oportunități deosebite pentru cetățeni și consumatori, care au de câștigat de 

                                                 
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 11. 
2 JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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pe urma creșterii concurenței, serviciilor personalizate și prețurilor mai mici; 

3. este de acord cu faptul că economia colaborativă poate genera noi oportunități 

antreprenoriale, locuri de muncă și creștere economică, putând juca un rol important nu 

doar în creșterea eficienței sistemului economic, ci și în creșterea sustenabilității sociale 

și ecologice a acestuia; 

4. recunoaște, totodată, că economia colaborativă are un impact profund asupra modelelor 

de afaceri tradiționale, cu o lungă istorie în spate; subliniază riscul de a avea standarde 

juridice diferite pentru actori economici similari; se arată preocupat de riscul de a 

reduce protecția consumatorilor, drepturile lucrătorilor și conformitatea cu obligațiile 

fiscale; recunoaște efectele întreprinderilor colaborative asupra mediului urban; 

5. scoate în evidență riscul de a mări zonele de reglementare neclare, gri, având drept 

consecință nerespectarea reglementărilor existente și fragmentarea pieței unice; este 

conștient de faptul că dacă nu sunt bine gestionate, aceste schimbări pot genera 

insecuritate juridică în legătură cu normele și constrângerile aplicabile în exercitarea 

drepturilor individuale; 

6. consideră că o premisă de o importanță crucială pentru o economie colaborativă 

înfloritoare este edificarea unui sistem juridic dinamic și clar; 

Economia colaborativă în UE 

7. pune în lumina necesitatea de a vedea economia colaborativă nu doar ca pe un model de 

afaceri, ci și ca pe o nouă formă de integrare între societate și economie, capabilă să 

întrepătrundă relațiile economice cu cele sociale și să creeze noi forme de comunitate; 

8. atrage atenția asupra faptului că în Europa economia colaborativă are o serie de trăsături 

specifice, fiind în general mai bine reprezentată la nivel local, reflectând structura 

economiei europene, care constă mai mult din IMM-uri; 

9. constată că întreprinzătorii europeni manifestă o tendință puternică de a crea platforme 

colaborative pentru obiective sociale și atestă creșterea interesului față de modelele de 

guvernanță cooperatiste; 

10. subliniază cât este de important să se prevină orice formă de discriminare, astfel încât să 

se asigure accesul efectiv și egal la servicii colaborative, mai ales pentru persoanele și 

comunitățile dezavantajate; 

11. îndeamnă Comisia să încurajeze sistemele non-profit, guvernate de utilizatori și 

colaborative care urmăresc să dezvolte spiritul comunitar și cooperarea, precum și o 

abordare a economiei colaborative orientată către marea populație, pentru a încuraja 

scalabilitatea economiei sociale și accesul neîngrădit la cunoaștere; 

Cadrul de reglementare al UE: furnizori ocazionali, consumatori, platforme colaborative 

12. este preocupat de faptul că, în timp ce o mare parte din economia colaborativă aflată 

într-o fază incipientă a existenței sale rămâne nereglementată, încep să apară diferențe 

semnificative între statele membre atât din cauza reglementărilor naționale, regionale și 
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locale, cât și a jurisprudenței, atrăgând după sine riscul fragmentării pieței unice;  

13. salută intenția Comisiei de a stăvili fragmentarea actuală, dar regretă că Comunicarea sa 

nu a adus suficient de multă claritate în legătură cu aplicabilitatea legislației existente a 

UE la diferite modele de economie colaborativă; 

14. este de acord că cerințele aferente accesului la piață al platformelor și al furnizorilor de 

servicii colaborative trebuie să fie necesare, justificate și proporționale și că această 

evaluare trebuie să facă diferența între furnizarea de servicii profesională și privată, 

supunându-i pe furnizorii de servicii ocazionali unor cerințe juridice mai ușoare; 

15. îndeamnă Comisia să ofere statelor membre mai multe îndrumări în legătură cu 

stabilirea unor criterii clare pentru a face deosebirea între furnizori ocazionali și 

profesionali, crucială pentru dezvoltarea în condiții oneste a economiei colaborative; 

16. atrage atenția, totodată, că stabilirea de praguri ar putea atrage riscul de a crea o 

disparitate între microîntreprinderi și întreprinderile mici, pe de o parte, și furnizorii 

ocazionali pe de altă parte; de aceea solicită revizuirea legislației aplicabile furnizorilor 

profesionali de servicii pentru a crea condiții echitabile de concurență între categorii 

comparabile de furnizori de servicii și a elimina barierele normative inutile; 

17. consideră că consumatorii trebuie să se bucure de un nivel de protecție ridicat și eficace, 

indiferent dacă serviciile sunt furnizate de prestatori profesionali sau ocazionali; 

subliniază cu precădere importanța protejării consumatorilor în cazul tranzacțiilor între 

furnizori ocazionali; salută inițiativa Comisiei de a asigura aplicabilitatea dispozițiilor 

de drept al consumatorilor și de a preveni abuzurile în economia colaborativă; 

18. subliniază că în multe cazuri este încă nevoie de norme pentru protecția consumatorilor 

în economia colaborativă, mai ales din cauza persistenței caracterului asimetric al 

informațiilor sau a lipsei de alternative; 

19. îi cere Comisiei să clarifice situația răspunderii platformelor colaborative, încurajând, 

astfel, comportamentul responsabil și mărind încrederea utilizatorilor; 

20. îi cere Comisiei să ia la purecat și mai mult legislația UE pentru a reduce incertitudinile 

legate de normele aplicabile modelelor de afaceri colaborative și a aprecia dacă ar fi de 

dorit să se adopte norme noi sau să se modifice normele existente; 

21. consideră că orice nouă reglementare ar trebui să ducă la dezvoltarea capacităților de 

autoguvernare ale platformelor; are convingerea că platformele colaborative ar putea 

adopta ele însele un rol activ într-un asemenea mediu de reglementare prin corectarea 

multor informații asimetrice și a altor deficiențe ale pieței care au fost remediate în mod 

tradițional prin reglementare, îndeosebi prin mecanisme digitale de întărire a încrederii;  

22. are, totodată, convingerea fermă că această capacitate de autoreglementare nu exclude 

nevoia de reglementare, mai ales în cazul deficiențelor pieței pe care platformele nu le 

pot remedia și al altor obiective normative (de exemplu, reducerea inegalităților, 

stimularea onestității și a caracterului incluziv și deschis etc); 

23. subliniază importanța crucială a clarificării metodelor prin care se iau decizii bazate pe 
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algoritmi și a garantării corectitudinii algoritmilor; subliniază necesitatea de a verifica 

potențialele efecte negative asupra confidențialității generate de volumele mari de date, 

de a evalua impactul datelor asupra diferitelor segmente ale societății și de a preveni 

discriminarea; îi cere Comisiei să stabilească criterii performante pentru dezvoltarea 

unor principii de responsabilitate cu privire la algoritmi în cazul platformelor 

colaborative bazate pe informații; 

24. este convins că trebuie elaborat un cadru de reglementare orizontal și armonizat la 

nivelul UE, constând dintr-o combinație de principii generale și norme specifice, pe 

lângă orice reglementare sectorială specifică care s-ar putea dovedi necesară; 

25. solicită Comisiei să propună un cadru de sancțiuni ambițios și să susțină efortul statelor 

membre de a dezvolta o cultură solidă a conformității cu normele și a sancționării 

abaterilor; 

Conformitatea cu normele concurențiale și fiscale 

26. îndeamnă Comisia să asigure condiții de concurență echitabile pentru platformele 

colaborative; subliniază importanța identificării și eliminării barierelor din calea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor colaborative, mai ales în cazul întreprinderilor 

noi; subliniază în acest context nevoia de a asigura un flux de date neîngrădit, 

portabilitatea datelor și interoperabilitatea, care să faciliteze trecerea de la o platformă la 

alta și să prevină blocarea, toți aceștia fiind factori cheie pentru o concurență deschisă și 

loială și pentru a întări poziția utilizatorilor platformelor colaborative; 

27. este îngrijorat de greutățile care au început să apară până acum în legătură cu 

conformitatea cu dispozițiile fiscale și sancționarea abaterilor, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor făcute prin intermediul platformelor online; 

28. de aceea, subliniază nevoia urgentă de colaborare între autoritățile competente și 

platformele colaborative privind conformitatea cu dispozițiile fiscale și colectarea 

taxelor și le solicită acestora din urmă să joace un rol activ; 

29. încurajează statele membre să convină asupra unui set de informații uniform pe care 

întreprinderile trebuie să le dezvăluie autorităților fiscale în cadrul obligațiilor de 

informare care le revin; 

30. este de acord că întreprinderile care oferă servicii comparabile ar trebui să aibă obligații 

fiscale similare și este convins că taxele ar trebui plătite acolo unde se generează 

profiturile; 

Impactul asupra pieței muncii și asupra drepturilor lucrătorilor 

31. subliniază că revoluția digitală are un impact profund asupra pieței muncii și că 

tendințele care se manifestă în economia colaborativă se înscriu într-un curent mai larg; 

32. subliniază importanța crucială a ocrotirii drepturilor lucrătorilor implicați în servicii 

colaborative, a evitării dumpingului social și a garantării unor condiții de lucru 

echitabile și a unei protecții sociale adecvate; 
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33. este preocupat de riscul ca lucrătorii la cerere să nu beneficieze de o protecție juridică 

adecvată și ca platformele colaborative să paseze riscurile asupra lucrătorilor, fără să își 

vreo responsabilitate antreprenorială; 

Dimensiunea locală a economiei colaborative 

34. observă că guvernele locale sunt deja active în eforturile de reglementare și promovare a 

economiei colaborative, concentrându-se asupra practicilor colaborative atât ca obiect al 

politicilor lor, cât și ca principiu de organizare a unor noi forme de guvernanță 

colaborativă; 

35. consideră că autoritățile naționale, regionale și locale au un spațiu de manevră amplu 

pentru a adopta reglementări adaptate contextului pentru a răspunde unor obiective de 

interes public identificate clar, cu măsuri proporționale în concordanță deplină cu 

legislația UE; de aceea, invită Comisia să susțină statele membre în procesul de 

elaborare a politicii și în adoptarea unor dispoziții conforme cu legislația UE; 

36. observă că cei care au făcut primul pas sunt orașele, unde condiții precum densitatea 

populației și proximitatea fizică favorizează adoptarea de practici colaborative; este de 

asemenea convins că economia colaborativă le poate oferi oportunități semnificative și 

zonelor rurale și celor de la periferia orașelor; 

Promovarea economiei colaborative 

37. scoate în lumină importanța unor competențe și deprinderi adecvate pentru a permite cât 

mai multor persoane să joace un rol activ în economia colaborativă; este de părere că 

potențialul economiei colaborative va putea fi valorificat la maximum numai prin 

politici performante de incluziune socială la nivelul UE, începând cu utilizarea sigură și 

cu discernământ a TIC ca competență cheie pentru strategiile privind învățarea pe tot 

timpul vieții; 

38. atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă platformele colaborative 

europene care vor să obțină acces la capital de risc și să își pună în practică strategia de 

creștere, dificultăți accentuate de dimensiunea mică și fragmentarea piețelor interne și 

de o penurie acută de investiții transfrontaliere; 

39. subliniază că sistemele de finanțare colaborativă – precum finanțarea participativă – au 

succes numai dacă sunt integrate împreună cu canalele de finanțare tradiționale într-un 

ecosistem de finanțare performant; 

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 



 

PR\1113122RO.docx 9/14 PE595.756v01-00 

 RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

1. Economia colaborativă: Prezentare generală 

Conceptul de „economie colaborativă” cuprinde o gamă largă de activități, aferente unei 

multitudini de modele de afaceri colaborative, inclusiv cele fără scop lucrativ; modelele de 

afaceri merg de la platformele colaborative care permit schimbul de bunuri sau servicii în toată 

lumea până la mici IMM-uri colaborative care oferă servicii pentru comunitățile locale. 

În ultimii ani, economia colaborativă a cunoscut o creștere rapidă în privința utilizatorilor, 

tranzacțiilor și veniturilor, remodelând în ultimă instanță în multe domenii modul în care sunt 

furnizate produsele și serviciile. La începutul lui 2014 ele erau prezente mai ales în șase domenii 

de activitate (schimb de mărfuri/comerț cu amănuntul, servicii, folosirea spațiului/cazare, 

alimentație, transport și bani). Înainte de 2016 numărul domeniilor aproape că se triplase: 

extinzându-se în noi sectoare (de exemplu, sănătate, logistică, comunități locale, amenajarea 

spațiului, utilități precum energia etc.) sau creând noi tipuri de activități (de exemplu mișcarea 

producătorilor din sectorul manufacturier). 

Pentru a descrie acest fenomen în plină expansiune se folosește o serie de termeni, de multe ori 

interșanjabili: economia bazată pe partajare, economia partenerială, economia la cerere, piețe 

cu platforme parteneriale, economia activităților mărunte („gig”), consum colaborativ, 

capitalism participativ etc. Aceste definiții reflectă dinamica fenomenului însuși, precum și 

amploarea și intensitatea dezbaterilor politice și academice actuale pe marginea lui. 

Până acum, există deja mai multe definiții pentru economia colaborativă. Dicționarul Oxford 

definește „economia colaborativă” ca fiind: „un sistem economic în care activele sau serviciile 

sunt partajate între persoane fizice, fie gratuit, fie în schimbul unei taxe, în general cu ajutorul 

internetului”.1 În comunicarea sa. Comisia se referă la ea ca „modele de afaceri în care 

activitățile sunt facilitate de platforme online care creează o piață deschisă pentru utilizarea 

temporară a unor bunuri sau servicii oferite de multe ori de persoane fizice”, specificând. 

totodată, că tranzacțiile aferente economiei colaborative în general nu implică un transfer de 

proprietate și pot fi derulate cu scop lucrativ sau nelucrativ. 

În cadrul economiei colaborative și a modelelor sale de afaceri, au fost identificați în general 

trei tipuri principale de actori: 

(i) furnizorii de servicii - persoane fizice care oferă servicii (bunuri, abilități, timp, în schimbul 

unei taxe sau gratuit) în mod ocazional (furnizori ocazionali) sau profesional; 

(ii) utilizatorii acestor servicii și 

(iii) platformele colaborative care conectează cererea cu oferta în timp real și facilitează 

tranzacțiile; 

2. Răspunsul Comisiei 

În iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată Agenda europeană pentru economia 

„colaborativă” cu scopul de a reacționa la preocupările legate de incertitudinea privind 

                                                 
1 A se vedea: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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drepturile și obligațiile diferiților actori care participă la economia colaborativă și de a oferi 

răspunsuri dintr-o perspectivă a Uniunii. Comunicarea își propune să ofere orientări fără 

caracter obligatoriu privind modul în care legislația UE în vigoare se aplică modelelor de afaceri 

ale economiei colaborative. Ea examinează aspectele-cheie cu care se confruntă deopotrivă 

participanții la piață și autoritățile publice, grupate în cinci domenii-cheie: 1.) Cerințe privind 

accesul pe piață; 2.) Regimuri de răspundere; 3.) Protecția utilizatorilor; 4.) Persoanele care 

desfășoară activități independente și cele implicate în economia colaborativă 5.) Fiscalitate. 

3. Principalele aspecte asociate economiei colaborative 

3.1. Oportunități și beneficii 

Economia colaborativă poate crea oportunități deosebite pentru consumatori, întreprinzători și 

cetățeni și poate, de asemenea, crea noi locuri de muncă, creștere economică și surse de venit. 

Se estimează că în 2015 platformele colaborative care operează în cinci sectoare-cheie ale 

economiei colaborative au generat în UE venituri de 3,6 miliarde EUR.1 Potențialul economiei 

colaborative este de luat în seamă, cu o creștere anuală de peste 25%2 și, teoretic, câștigul 

economic estimat ca urmare a unei mai bune utilizări a capacităților datorită economiei 

colaborative ar putea ajunge la 572 miliarde EUR,3 Aceste cifre trebuie totuși privite cu o 

anumită prudență deoarece, în ciuda importanței economice în creștere, măsurarea valorii 

economiei colaborative rămâne dificilă. Acest fapt se datorează și lipsei unei metodologii 

agreate cu privire la modul de a măsura impactul economiei colaborative asupra economiei, 

societății și mediului, precum și necolectării datelor necesare. 

Mai multe sondaje dezvăluie un sprijin și un interes considerabil din partea consumatorilor față 

de economia colaborativă.4 O serie de considerente și motive îi incită pe furnizorii ocazionali 

să participe la acest nou model de afaceri, cum ar fi beneficiile financiare, beneficiile în materie 

de calitate și experiență, precum și impactul social și societal pozitiv. Potrivit Eurobarometrului, 

42% dintre consumatori consideră serviciile economiei colaborative mai convenabile și 33% 

apreciază faptul că sunt mai ieftine sau chiar gratuite.5  

3.2. Principalele provocări și riscuri 

În același timp, este de asemenea important de remarcat efectele considerabile ale modelelor de 

afaceri ale economiei colaborative asupra multor întreprinderi tradiționale și asupra modelelor 

lor de producție și consum, care au o lungă istorie în spate. În ultimii ani, creșterea rapidă și 

nereglementată a acestui fenomen a generat o serie de provocări și riscuri potențiale care ar 

trebui luate în discuție și supuse unui proces de reflecție. 

În primul rând, au apărut numeroase întrebări legate de drepturile consumatorilor și regimul de 

protecție a consumatorilor în domenii sensibile care privesc confidențialitatea datelor, 

transparența și fiabilitatea informațiilor furnizate consumatorilor, regimurile de răspundere ale 

                                                 
1 The Sharing Economy, Case Study 12 („Economia bazată pe partajare, studiu de caz, sept 2013 de PWC.  
2 Ibidem (PWC(2013). 
3 EPRS, The cost of non-Europe in the Sharing Economy („Costul lipsei armonizării la nivel european pentru 

economia bazată pe partajare”), 2016. 
4 Potrivit sondajului BEUC din iulie 2015, 70% dintre consumatori au participat cel puțin o dată și 60-80 %  dintre 

respondenți sunt foarte mulțumiți de această experiență, 32% dintre ei participând în calitate de „consumactori”. 
5 Sondajul Flash Eurobarometru 438, iunie 2016, CE. 
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platformelor colaborative, corectitudinea algoritmilor și formele posibile de discriminare. 

Există riscul potențial de a coborî standardele minime, mai ales în cazul tranzacțiilor peer-to-

peer (P2P) între furnizori ocazionali, dacă se face o comparație cu standardele existente aplicate 

serviciilor similare prestate de profesioniști. Mai mult, răspândirea rapidă a platformelor 

colaborative în anumite sectoare a generat riscul concurenței neloiale, o dată cu crearea de noi 

monopoluri și mecanisme de blocare. Aceasta a creat, de asemenea, dificultăți serioase legate 

de conformitatea cu dispozițiile fiscale și asigurarea respectării acestora, în ciuda creșterii 

trasabilității tranzacțiilor economice. 

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, modelele de afaceri colaborative create în cadrul revoluției 

digitale care are loc sub ochii noștri au un impact profund asupra pieței muncii. precum și asupra 

relațiilor de muncă între platformele colaborative și lucrători, cu riscul concret de a submina 

condițiile decente de muncă, standardele legale minime și protecția socială adecvată. 

3.3. Cadrul de reglementare 

Două mari întrebări apar în legătură cu cadrul de reglementare: 1.) ce dispoziții ale acquis-ului 

communautaire se pot aplica economiei colaborative; 2.) dacă normele existente ale UE 

corespund scopului urmărit de a oferi claritatea, reprezentativitatea și protecția necesară 

diferiților actori din cadrul economiei colaborative. 

Modelele de afaceri colaborative sunt mai complexe și mai variate, prezentând un grad diferit 

de descentralizare, de-profesionalizare și participare a noilor agenți economici, furnizorii 

ocazionali/consumactorii. În plus, limitele până acum clare care delimitau furnizorul de 

servicii/comerciantul profesionist de consumator au fost estompate din cauza relațiilor 

multidimensionale – care implică consumatorul ca furnizor de servicii fie într-o tranzacție 

consumator-consumator (P2P), fie într-o tranzacție consumator-firmă.  

Cum cadrul juridic existent al UE a fost conceput pentru a reglementa afaceri convenționale și 

a proteja interesele consumatorilor ca parte vulnerabilă într-o tranzacție comercială, încep să 

apară probleme. Apar întrebări legate de drepturile și obligațiile diferiților actori care participă 

la economia colaborativă, creând un climat de nesiguranță. Această nesiguranță privește o serie 

de aspecte – cadrul de reglementare al UE aplicabil, obligațiile normative ale diferiților actori 

din cadrul economiei colaborative, drepturile consumatorilor, regimul răspunderii, statutul 

lucrătorilor și regimul fiscal – ca să nu le pomenim decât pe cele mai importante. 

3.4. Riscul de fragmentare a pieței unice 

Economia colaborativă a declanșat mai multe reacții normative, nu numai din partea statelor 

membre, dar și din partea autorităților locale și a jurisdicțiilor acestora, precum și din partea 

Curții de Justiție Europene.1 Răspunsurile și reacțiile diferă într-o mare măsură, reflectând 

abordările diferite ale SM ca răspuns la provocările modelului de afaceri al economiei 

colaborative, chiar și pe teritoriul aceleași țări. 

Unele state membre elaborează măsuri specifice și stabilesc criterii care le impun furnizorilor 

ocazionali cerințe juridice mai ușoare; în unele cazuri ele fac distincție între furnizarea 

profesională și non-profesională de servicii prin stabilirea unor praguri pentru veniturile 

obținute de furnizorii ocazionali din economia colaborativă și aplicarea unor rate de impozitare 

                                                 
1 CJE Cauza C-434/15, CJE Cauza C-526/15.  
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mai scăzute.1 În alte țări, autoritățile naționale se gândesc să introducă obligații de informare 

mai stricte pentru platformele colaborative.2 

Trebuie menționat că orașele au fost printre primele care au reacționat la economia colaborativă, 

întrucât condiții precum densitatea populației și proximitatea fizică au favorizat adoptarea mai 

rapidă și pe scară mai largă a unor practici colaborative, mai ales în unele sectoare, precum 

cazarea și transportul.3 Unele cazuri pozitive de colaborare între autoritățile locale competente 

și platformele colaborative au generat bune practici, precum furnizarea de formare profesională 

pentru consumactori, regimuri de asigurări sau campanii de informare în rândul utilizatorilor în 

legătură cu posibilele obligații fiscale și juridice.4 

Aceste exemple și alte exemple de acțiuni întreprinse de unele SM, autorități regionale și 

administrații locale, uneori cu cooperarea activă a platformelor colaborative, ilustrează o serie 

de bune practici care ar putea fi aplicate în întreaga Uniune. Cu toate acestea, astfel de acțiuni 

fragmentate unilaterale generează numeroase limitări, creând bariere în calea întreprinderilor 

colaborative care doresc să se mărească și să se extindă, precum și pentru consumatori, 

subminând în cele din urmă unele dintre beneficiile economiei colaborative și atrăgând 

pericolul fragmentării pieței unice. 

3. Principalele priorități ale raportorului 

Raportorul recunoaște oportunitățile și beneficiile însemnate ale economiei colaborative pentru 

economie și societate; în același timp, el este atent la potențialele probleme – subliniate mai sus 

– fiind preocupat mai ales de riscul fragmentării pieței unice, în condițiile în care o mare parte 

a economiei colaborative rămâne nereglementată. 

De aceea, în opinia sa, în primul și în primul rând este nevoie de un cadru european orizontal 

constând dintr-o combinație de principii generale și norme specifice care ar urma să netezească 

calea către un mediu concurențial echitabil, omogen și dinamic la nivelul UE și să prevină 

potențialele efecte negative asupra lucrătorilor, riscul de concurență neloială între sectoarele 

tradiționale și platformele colaborative și eludarea taxelor. 

La fel de importantă este nevoia de a defini caracteristicile și responsabilitățile principalilor 

actori ai economiei colaborative, mai ales în ceea ce privește: 

- distincția clară între furnizorii ocazionali și cei profesioniști; 

- natura, sarcinile și responsabilitățile platformelor colaborative; 

                                                 
1 BE tratează chestiunea furnizorilor ocazionali de servicii aplicând o rată de impozitare specială de numai 10% 

pentru venituri diverse de până la 5 000€, IT se gândește dacă să introducă un prag de 10 000€ pentru veniturile 

din activități non-profesionale care țin de economia colaborativă, în timp ce UK a anunțat de curând un credit 

fiscal de 2 000£ pentru veniturile din proprietăți și comerț. 
2 FR: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
3 De exemplu, DE și BE: în timp ce Berlin și Bruxelles impun cerințe de înregistrare stricte pentru platformele 

care oferă cazare, Hamburg și Regiunea Flamandă au adoptat o abordare divergentă, caracterizată prin cerințe de 

înregistrare mai puțin stricte. 
4 EE: autoritățile locale derulează un proiect pilot în colaborare cu o platformă de utilizare în comun a 

autoturismelor, introducând o aplicație mai prietenoasă pentru depunerea documentelor fiscale pentru diferite 

modele de afaceri bazate pe soluții informatice. 
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- un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, inclusiv în dimensiunea/tranzacțiile P2P. 

În sfârșit, raportorul încurajează promovarea pe mai departe a unui model de economie 

colaborativă unitar la nivelul UE, prin instrumente financiare și investiții în formare. El este de 

părere că dezvoltarea echitabilă și bine reglementată a economiei colaborative ar putea oferi 

oportunități semnificative tuturor sectoarelor societății și ar putea favoriza un dezvoltare mai 

incluzivă și mai durabilă în UE. 
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE A PRIMIT 
CONTRIBUȚII RAPORTORUL 

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a 

raportorului. Lista nu este exhaustivă. Raportorul și/sau cabinetul său a primit contribuții de 

la următoarele entități în pregătirea proiectului de raport: 

 
Entitatea 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel 

(„Asociația franceză pentru cazare și turism profesional”)  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC - The European Consumer Organisation (Organizația Europeană a consumatorilor)  

Blablacar 

Institutul Bruegel  

CCRE (Council of European Municipalities and Regions - Consiliul localităților și regiunilor 

europene); 

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa (Confederația națională 

a artizanatului și a micilor întreprinderi)  

Collaboriamo  

Comitetul Regiunilor 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Confederația Daneză a Sindicatelor  

EFCI - Federația Europeană a sectorului serviciilor de curățenie 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Reprezentanța permanentă a Estoniei la UE 

CES – Confederația Europeană a Sindicatelor. 

Eurocities 

European Business Service Alliance (Alianța europeană a serviciilor profesionale) (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Reprezentanța permanentă a Italiei la UE 

Ouishare  

Reprezentanța permanentă a Slovaciei la UE 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 


