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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo 

(2016/0000(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 z naslovom Aktu za enotni 

digitalni trg naproti1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o strategiji za enotni trg2, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo z 

dne 2. junija 2016 (COM(2016)0356), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu: 

priložnosti in izzivi za Evropo z dne 25. maja 2016, (COM(2016)0288), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izpopolnitev enotnega trga: več 

priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo z dne 28. oktobra 2015 (COM(2015)0550), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Strategiji za enotni digitalni trg za Evropo z dne 6. 

maja 2015 (COM(2015)0192), 

– ob upoštevanju zasedanja Sveta za konkurenčnost z dne 29. septembra 2016 in 

njegovega izida, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (Direktiva o storitvah)3, 

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 

2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)4, 

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 

2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 

trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 

2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega 

parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)5, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in 

pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, 

Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0009. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0237. 
3 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 
4 UL L 178, 17.7.2000, str. 1. 
5 UL L 149, 11.6.2005, str. 22. 
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elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med 

nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov1, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 25. maja 2016 o smernicah 

za izvajanje direktive o nepoštenih delovnih praksah (SWD(2016)0163), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 

2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)2, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. decembra 2016 z naslovom Sodelovalno 

gospodarstvo in spletne platforme: skupno stališče mest in regij3, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. decembra 

2016 o sodelovalnem gospodarstvu4, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0000/2017), 

A. ker je v zadnjih letih močno povečalo število uporabnikov, poslov in prihodkov v 

sodelovalnem gospodarstvu, hkrati pa se je spremenil način zagotavljanja izdelkov in 

storitev, kar je na številnih gospodarskih področjih pomenilo izziv za uveljavljena 

podjetja; 

B. ker te radikalne spremembe močno vplivajo na pravno krajino, saj brišejo tradicionalne 

meje med potrošnikom in ponudnikom, delavcem in samozaposlenim ter poklicnim in 

nepoklicnim zagotavljanjem storitev, zato predstavljajo izziv za številne kritične 

sektorje zakonodaje EU; 

Splošni vidiki 

1. pozdravlja sporočilo o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo ter poudarja, da bi 

to moral biti prvi korak k obsežnejši in bolj ambiciozni strategiji EU na tem področju; 

2. meni, da lahko sodelovalno gospodarstvo, če bo njegov razvoj potekal na odgovoren 

način, ustvari znatne priložnosti za državljane in potrošnike, ki uživajo koristi večje 

konkurence, prilagojenih storitev ter nižjih cen; 

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

priložnosti, delovna mesta in rast ter da bi lahko pomembno prispevalo k temu, da bo 

gospodarski sistem postal ne le učinkovitejši, temveč tudi socialno in okoljsko 

trajnosten; 

4. hkrati priznava, da ima sodelovalno gospodarstvo korenit učinek na že dolgo 

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

                                                 
1 UL L 337, 18.12.2009, str. 11 
2 UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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uporavljajo različni pravni standardi; je zaskrbljen zaradi tveganja za zmanjšanje 

varstva potrošnikov, pravic delavcev in spoštovanja davčnih predpisov; priznava učinke 

sodelovalnih podjetij na mestno okolje; 

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

neupoštevanje veljavnih predpisov in razdrobljenost enotnega trga; se zaveda, da bi 

lahko te spremembe brez ustreznega upravljanja povzročile pravno negotovost glede 

veljavnih pravil in omejitev pri uveljavljanju posameznih pravic; 

6. meni, da je oblikovanje dinamičnega in jasnega pravnega okolja bistvenega pomena za 

razcvet sodelovalnega gospodarstva v EU; 

Sodelovalno gospodarstvo v EU 

7. poudarja, da je treba obravnavati sodelovalno gospodarstvo ne le kot poslovni model, 

temveč tudi kot novo obliko povezovanja med gospodarstvom in družbo, ki lahko 

vključi gospodarske odnose v socialne ter ustvari nove oblike skupnosti; 

8. opozarja, da ima sodelovalno gospodarstvo v Evropi vrsto specifičnih lastnosti, saj je v 

splošnem bolj umeščeno na lokalno raven, kar odraža evropsko podjetniško strukturo, ki 

jo pretežno sestavljajo mala in srednja podjetja; 

9. ugotavlja, da so evropski podjetniki močno nagnjeni k ustvarjanju sodelovalnih 

platform v socialne namene in priznava, da obstaja vse večje zanimanje za zadružne 

modele upravljanja; 

10. poudarja, da je pomembno preprečevati vse oblike diskriminacije, da bi zagotovili 

učinkovit in enak dostop do sodelovalnih storitev, zlasti za prikrajšane ljudi in 

skupnosti; 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja neprofitne sodelovalne prakse, ki jih upravljajo 

uporabniki in ki so namenjene krepitvi deljenja in sodelovanja, ter pristop k 

sodelovalnemu gospodarstvu, usmerjen v skupno dobro, da bi spodbujali nadgradljivost 

socialnega gospodarstva in dostop do odprtega znanja; 

Pravni okvir EU: enakovredni partnerji, potrošniki, sodelovalne platforme 

12. je zaskrbljen, saj velik del nastajajočega sodelovalnega gospodarstva ostaja nereguliran, 

hkrati pa se med državami članicami pojavljajo bistvene razlike zaradi nacionalnih, 

regionalnih in lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar je tveganje za razdrobljenost 

enotnega trga;  

13. pozdravlja namero Komisije, da bo obravnavala sedanjo razdrobljenost, vendar 

obžaluje, da njeno sporočilo ni bilo dovolj jasno glede možnosti uporabe veljavne 

zakonodaje EU za različne modele sodelovalnega gospodarstva; 

14. se strinja, da morajo biti zahteve glede dostopa do trga za sodelovalne platforme in 

ponudnike storitev nujne, upravičene in sorazmerne, ter da bi morala biti ta ocena 

temeljiti na tem, ali storitve ponujajo poklicni ali zasebni posamezniki, in bi za 

enakovredne partnerje veljale lažje pravne zahteve; 
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15. poziva Komisijo, naj državam članicam zagotovi dodatne smernice, da bi določili 

učinkovita merila za razlikovanje med enakovrednimi partnerji in poklicnimi izvajalci, 

kar je ključnega pomena za razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

16. hkrati opozarja na tveganje, da bi vzpostavitev pragov lahko ustvarila razlike med mikro 

in malimi podjetji na eni strani ter enakovrednimi partnerji na drugi; zato poziva k 

pregledu zakonodaje, ki se uporablja za poklicne ponudnike storitev, da bi izenačili 

konkurenčne pogoje med primerljivimi kategorijami ponudnikov storitev in odpravili 

nepotrebne upravne ovire; 

17. meni, da je treba potrošnikom zagotoviti visoko in učinkovito raven varstva, ne glede na 

to, ali storitve zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni partnerji; zlasti poudarja, da je 

pomembno zavarovati potrošnike v medsebojnih poslih; pozdravlja pobudo Komisije, 

da bo zagotovila ustreznost potrošniškega prava in preprečila zlorabo sodelovalnega 

gospodarstva; 

18. poudarja, da so v številnih primerih v sodelovalnem gospodarstvu pravila še vedno 

potrebna, zlasti zaradi asimetričnih informacij, ki še ostajajo, ali zaradi pomanjkanja 

izbire; 

19. poziva Komisijo, naj pojasni ureditev odgovornosti za sodelovalne platforme, kar bi 

okrepilo odgovorno ravnanje in povečalo zaupanje potrošnikov; 

20. poziva Komisijo, naj dodatno nadzoruje zakonodajo EU, da bi zmanjšali negotovosti 

glede pravil, ki se uporabljajo za sodelovalne poslovne modele, in ocenili, ali so 

zaželena nova ali spremenjena pravila; 

21. meni, da bi morala nova ureditev izkoristiti zmogljivosti teh platform za 

samoupravljanje; je prepričan, da bi lahko sodelovalne platforme imele dejavno vlogo v 

takšnem novem regulativnem okolju, in sicer tako, da bi popravljale številne 

asimetrične informacije in druge pomanjkljivosti trga, ki so bile običajno obravnavane z 

urejanjem, zlasti z digitalnimi mehanizmi za krepitev zaupanja;  

22. je hkrati trdno prepričan, da ta zmožnost samoregulacije ne zmanjšuje potrebe po 

regulaciji, zlasti za nedelovanje trga, ki ga platforme ne morejo obravnavati, in za druge 

normativne cilje (npr. odprava neenakosti, krepitev poštenosti, vključevanja in 

odprtosti, itd.); 

23. poudarja ključni pomen metod pojasnjevanja, s katerimi se sprejemajo odločitve, ki 

temeljijo na algoritmih, in zagotavljanja pravičnosti algoritmov; poudarja, da je treba 

preveriti morebitno škodo zasebnosti, ki jo povzročajo velepodatki, in oceniti učinek 

podatkov na različne sloje družbe, da bi preprečili diskriminacijo; poziva Komisijo, naj 

določi učinkovita merila za oblikovanje načel odgovornosti algoritmov za sodelovalne 

platforme, ki temeljijo na informacijah; 

24. je prepričan, da je ob sektorsko specifičnih ureditvah, ki bodo morda potrebne, treba 

razviti skupni horizontalni in harmonizirani regulativni okvir EU, ki bo sestavljen iz 

kombinacije splošnih načel in specifičnih pravil; 

25. poziva Komisijo k ambicioznem izvršilnem okviru in naj podpre države članice pri 
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izgradnji močne kulture skladnosti in izvrševanja; 

Konkurenca in spoštovanje davčnih predpisov 

26. spodbuja Komisijo, naj spodbuja enake konkurenčne pogoje za konkurenco med 

sodelovalnimi platformami; poudarja, da je pomembno prepoznati in obravnavati ovire 

za nastanek in večanje sodelovalnih podjetij, zlasti zagonskih podjetij; v zvezi s tem 

poudarja potrebo po prostem pretoku podatkov, prenosljivosti podatkov in 

interoperabilnosti, ki lajšajo prehajanje med platformami in preprečujejo vezavo na 

enega ponudnika ter so ključni dejavniki za odprto in pošteno konkurenco in okrepljeno 

vlogo uporabnikov sodelovalnih platform; 

27. je zaskrbljen zaradi težav, ki so se doslej pojavile v zvezi s spoštovanjem in 

izvrševanjem davčnih predpisov, kljub povečani sledljivosti ekonomskih transakcij prek 

spletnih platform; 

28. nadalje poudarja, da morajo pristojni organi in sodelovalne platforme nujno sodelovati 

na področju spoštovanja davčnih predpisov in pobiranja davkov ter slednje poziva, naj 

imajo dejavno vlogo; 

29. spodbuja države članice, naj se dogovorijo za enoten sklop informacij, ki jih morajo 

podjetja razkriti davčnim organom v okviru njihovih dolžnosti razkritja davčnih 

informacij; 

30. se strinja, da je treba funkcionalno enake davčne obveznosti uporabljati za podjetja, ki 

zagotavljajo primerljive storitve, in je prepričan, da bi bilo treba plačevati davke tam, 

kjer je ustvarjen dobiček; 

Učinek na trg dela in pravice delavcev 

31. poudarja, da ima digitalna revolucija korenit učinek na trg dela in da so pojavljajoči se 

trendi v sodelovalnem gospodarstvu del širših tendenc; 

32. poudarja, da je bistvenega pomena zavarovati pravice delavcev v sodelovalnih storitvah, 

preprečiti socialni damping ter zagotoviti poštene delovne pogoje in ustrezno socialno 

zaščito; 

33. je zaskrbljen zaradi tveganja, da delavci na zahtevo morda ne bodo uživali enakega 

pravnega varstva in da bi lahko sodelovalne platforme prenesle svoje tveganje na 

delavce brez podjetniških odgovornosti; 

Lokalna razsežnost sodelovalnega gospodarstva 

34. opaža, da so lokalne oblasti že dejavne pri urejanju in spodbujanju sodelovalnega 

gospodarstva in se osredotočajo na sodelovalne prakse tako kot predmet njihovih politik 

in kot načelo organizacije novih oblik sodelovalnega upravljanja; 

35. meni, da imajo nacionalni, regionalni in lokalni organi ogromno manevrskega prostora 

za sprejetje ureditev, prilagojenih specifičnim pogojem, da bi v celoti in v skaldu z 

zakonodajo EU obravnavali jasno opredeljene cilje javnega interesa; zato poziva 

Komisijo, naj podpira države članice pri oblikovanju politik in sprejemanju predpisov v 
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skladu z zakonodajo EU; 

36. ugotavlja, da so se prva odzvala mesta, kjer so urbane razmere, kot so gostota 

prebivalstva in fizična bližina, v prid sodelovalnim praksam; je tudi prepričan, da lahko 

sodelovalno gospodarstvo nudi pomembne priložnosti tudi notranjim periferijam in 

podeželskim območjem; 

Spodbujanje sodelovalnega gospodarstva 

37. poudarja pomembnost ustreznih kompetenc in spretnosti, da bi karseda veliko 

posameznikom omogočili pomembno vlogo v sodelovalnem gospodarstvu; meni, da bo 

potencial sodelovalnega gospodarstva v celoti sproščen samo z učinkovitimi politikami 

socialnega vključevanja na ravni EU, začenši s samozavestno in kritično uporabo IKT 

kot ključne kompetence za strategije vseživljenjskega učenja; 

38. opozarja na težave, s katerimi se soočajo evropske sodelovalne platforme pri 

pridobivanju dostopa do tveganega kapitala in pri strategiji povečevanja, k čemer 

dodatno prispevata majhnost in razdrobljenost domačih trgov ter kritično pomanjkanje 

čezmejnih naložb; 

39. poudarja, da so sodelovalni sistemi financiranja, kot je množično financiranje, uspešni 

samo, kadar so s tradicionalnimi kanali financiranja povezani v učinkovit ekosistem 

financiranja; 

40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Sodelovalno gospodarstvo: Splošni pregled 

Koncept sodelovalnega gospodarstva zajema vrsto dejavnosti, ki izhajajo iz različnih 

sodelovalnih poslovnih modelov, tudi neprofitnih. Poslovni modeli segajo od sodelovalnih 

platform, ki omogočajo izmenjavo blaga ali storitev po vsem svetu, do majhnih sodelovalnih 

MSP, ki zagotavljajo storitve lokalnim skupnostim. 

Sodelovalno gospodarstvo je v zadnjih letih beležilo hitro rast števila uporabnikov, transakcij 

in prihodkov in tako spremenilo način zagotavljanja proizvodov in storitev na številnih 

področjih. V začetku leta 2014 je bilo prizadetih predvsem šest področij (blago/trgovina na 

drobno, storitve, prostor/stanovanje, hrana, promet in denar). Do leta 2016 pa se je število 

področij skoraj potrojilo: razširilo se je na nova (npr. zdravstvo, učenje, logistika, lokalne 

skupnosti, prostor, komunalne storitve, npr. energije itd.) ali pa so nastale nove vrste 

dejavnosti (npr. gibanje za lastno ustvarjanje – angl. makers’ movement – v sektorju blaga) 

Za ta hitro rastoči pojav se uporablja vrsta izrazov, ki so pogosto medsebojno zamenljivi: 

ekonomija delitve, ekonomija enakovrednih ponudnikov, ekonomija na zahtevo, ekonomija 

priložnostnih del, sodelovalna potrošnja, sodelovalni kapitalizem idr. Ta poimenovanja 

odražajo dinamiko pojava ter obseg in intenzivnost politične in akademske razprave o njem. 

Doslej obstaja več opredelitev pojma sodelovalno gospodarstvo. Oxfordski slovar ga 

opredeljuje kot gospodarski sistem, v katerem fizične osebe med seboj delijo sredstva ali 

storitve brezplačno ali proti plačilu, praviloma prek interneta.1 Komisija ga v svojem 

sporočilu označuje kot poslovne modele, ki omogočajo lažje izvajanje dejavnosti na spletnih 

platformah, ker slednje ustvarjajo odprti trg za začasno uporabo blaga in storitev, ki jih 

pogosto zagotavljajo fizične osebe, pri čemer poudarja, da transakcije sodelovalnega 

gospodarstva pogosto ne zajemamo spremembe lastništva in so lahko profitne ali neprofitne. 

V sodelovalnem gospodarstvu in njegovih poslovnih modelih obstajajo trije glavni tipi 

akterjev: 

(i) ponudniki storitev – fizične osebe, ki občasno (angl. peers) ali profesionalno nudijo 

storitve (blago, znanje, čas – proti plačilu ali brezplačno); 

(ii) uporabniki teh storitev, ter 

(iii) sodelovalne platforme, ki v realnem času povežejo ponudbo in povpraševanje in 

omogočajo transakcije. 

2. Odziv Komisije 

Komisija je junija 2016 objavila sporočilo z naslovom Evropska agenda za sodelovalno 

gospodarstvo, da bi obravnavala pomisleke glede negotovosti v zvezi s pravicami in 

obveznostmi različnih akterjev v sodelovalnem gospodarstvu in da bi dala odgovore z vidika 

EU. S sporočilom želi zagotoviti nezavezujoče smernice za uporabo veljavne zakonodaje EU 

pri poslovnih modelih sodelovalnega gospodarstva. V njem obravnava vprašanja, ki zadevajo 

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

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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udeležence na trgu in javne organe in se osredotočajo na pet ključnih področij: 1.) zahteve za 

dostop do trga; 2.) ureditev odgovornosti; 3.) zaščita uporabnikov; 4.) samozaposleni in 

delavci v sodelovalnem gospodarstvu; 5.) obdavčenje. 

3. Pomembna vprašanja v zvezi s sodelovalnim gospodarstvom 

Priložnosti in koristi 

Sodelovalno gospodarstvo lahko ponudi pomembne priložnosti za potrošnike, podjetnike in 

državljane ter ustvari nova delovna mest, rast in vire dohodkov. 

Ocenjuje se, da so platforme za sodelovanje, ki delujejo na petih ključnih področjih 

sodelovalnega gospodarstva, v letu 2015 v EU ustvarile 3,6 milijarde EUR prihodkov.1 

Sodelovalno gospodarstvo ima znaten potencial, saj njegova letna rast presega 25 %2, po 

ocenah pa bi ekonomske koristi zaradi boljše uporabe zmogljivosti teoretično lahko dosegle 

do 572 milijard EUR.3 Vendar je treba te ocene obravnavati z določeno previdnostjo, ker je še 

vedno težko izmeriti vrednost sodelovalnega gospodarstva, čeprav postaja ekonomsko vse 

pomembnejše. To je tudi posledica dejstva, da ni dogovorjene metodologije za merjenje 

mnogovrstnih učinkov sodelovalnega gospodarstva na gospodarstvo, družbo in okolje ter da 

ni ustreznih podatkov. 

Številne ankete kažejo dokaj močno podporo in zanimanje potrošnikov za sodelovalno 

gospodarstvo.4 Enakopravni partnerji v tem novem poslovnem modelu sodelujejo iz številnih 

razlogov in nagibov, kot so finančne koristi, boljša kakovost in izkušnje ter pozitivni socialni 

in družbeni vpliv. Po raziskavi Eurobarometra 42 % potrošnikov meni, da so storitve 

sodelovalnega gospodarstva udobnejše, 33 % pa jih ceni, da so cenejše ali celo brezplačne.5  

Glavni izzivi in tveganja 

Hkrati je treba opozoriti tudi na znatni vpliv, ki ga imajo poslovni modeli sodelovalnega 

gospodarstva na številna tradicionalna podjetja in njihove uveljavljene modele proizvodnje in 

potrošnje. V zadnjih letih je hitra in neregulirana rast tega pojava ustvarila vrsto izzivov in 

potencialnih tveganj, ki bi jih bilo treba upoštevati in preučiti. 

Predvsem so se pojavila številna vprašanja v zvezi s pravicami in varstvom potrošnikov na 

občutljivih področjih, ki zadevajo varstvo podatkov, preglednost in zanesljivost informacij, ki 

se zagotovijo potrošnikom, ureditve odgovornosti platform za sodelovanje, poštene algoritme 

in morebitne oblike diskriminacije. Obstaja potencialno tveganje znižanja minimalnih 

standardov, zlasti pri medsebojnih transakcijah (P2P), v primerjavi s standardi, ki veljajo za 

primerljive storitve profesionalnih ponudnikov. Poleg tega je hitro širjenje sodelovalnih 

platform v nekaterih sektorjih ustvarilo tveganja nepoštene konkurence zaradi nastajanja 

novih monopolov in mehanizmov vezave strank. Kljub boljšemu spremljanju gospodarskih 

transakcij pa je to povzročilo tudi resne težave v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti 

                                                 
1 The Sharing Economy, Case Study 12 (Ekonomija delitve, študija primera 12), september 2013, PWC.  
2 Prav tam (PWC(2013). 
3 EPRS, The Cost of Non-Europe in the sharing economy (Stroški neukrepanja na ravni EU v ekonomiji delitve), 

2016. 
4 Po anketi Evropske potrošniške organizacije (BEUC) z julija 2015 je 70 % potrošnikov sodelovalo najmanj 

enkrat, 60–80 % anketirancev ima zelo dobre izkušnje, 32 % pa je sodelovalo kot proizvajalec-potrošnik. 
5 Flash Eurobarometer 438, junij 2016, Evropska komisija. 
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in pobiranjem davkov. 

Nenazadnje imajo sodelovalni poslovni modeli, ki so nastali med sedanjo digitalno revolucijo, 

velik vpliv na trg dela in na delovna razmerja med sodelovalnimi platformami in delavci, ker 

obstaja realno tveganje za spodkopavanje pravičnih delovnih pogojev, minimalnih pravnih 

standardov in ustrezne socialne zaščite. 

3.3 Regulativni okvir 

V zvezi s pravnim okvirom se pojavita dve glavni vprašanji: 1.) Katere določbe pravnega 

reda Unije se lahko uporabijo za sodelovalno gospodarstvo? 2.) Ali lahko veljavna pravila EU 

zagotovijo potrebno jasnost, krepitev položaja in zaščito različnih akterjev v sodelovalnem 

gospodarstvu? 

Sodelovalni poslovni modeli so bolj zapleteni in raznoliki, za njih pa je značilna drugačna 

raven decentralizacije, deprofesionalizacije in udeležbe novih gospodarskih subjektov, 

enakovrednih partnerjev oz. proizvajalcev-potrošnikov. Poleg tega je težko jasno ločiti med 

profesionalnimi ponudniki storitev oz. trgovci in potrošniki zaradi raznolikih odnosov, saj 

potrošnik nastopi v vlogi ponudnika storitev v transakciji med potrošniki (P2P) ali v 

transakciji med potrošnikom in podjetjem.  

Težave se pojavljajo, ker je bil obstoječi pravni okvir EU oblikovan za urejanje 

konvencionalnih podjetij in za zaščito pravic potrošnikov kot ranljive stranke v poslovni 

transakciji. Pojavljajo se vprašanja o pravicah in dolžnostih različnih akterjev znotraj 

sodelovalnega gospodarstva, kar ustvarja negotovost. Ta je povezana z vrsto dejavnikov, 

najpomembnejši pa so veljavni regulativni okvir EU, regulativne obveznosti različnih akterjev 

znotraj sodelovalnega gospodarstva, pravice potrošnikov, sistem odgovornosti, status 

delavcev in davčna ureditev. 

3.4 Tveganje drobljenja enotnega trga 

Sodelovalno gospodarstvo je sprožilo različne regulativne odzive držav članic, regionalnih in 

lokalnih organov in njihovih jurisdikcij, pa tudi Sodišča Evropske unije1. Odgovori in odzivi 

se močno razlikujejo in odražajo različne pristope držav članic pri reševanju izzivov 

poslovnega modela sodelovalnega gospodarstva, celo znotraj iste države. 

Nekatere države članice pripravljajo posebne ukrepe in določajo merila, po katerih za 

enakopravne partnerje veljajo manj stroge zakonske zahteve; v nekaterih primerih razlikujejo 

med komercialnim in nekomercialnim izvajanjem storitev, tako da določijo zgornje meje 

dohodkov za enakopravne partnerje v sodelovalnem gospodarstvu in uporabijo nižje davčne 

stopnje.2 V nekaterih drugih državah nacionalni organi preučujejo uvedbo strožjih obveznosti 

glede obveščanja za platforme za sodelovanje.3 

Treba je poudariti, da so se mesta med prvimi odzvala na sodelovalno gospodarstvo, ker so 

                                                 
1 Sodišče, zadeva C-434/15, ECJ, zadeva C-526/15.  
2 Belgija je problem uredila tako, da za enakopravne partnerje, ki občasno nudijo storitve, velja posebna davčna 

stopnja 10 % za druge dohodke do 5000 EUR. Italija razmišlja, da bi za dohodke iz sodelovalnega gospodarstva, 

ki ne izvirajo iz dejavnosti, uvedla prag 10 000 EUR, Združeno kraljestvo pa je pred kratkim napovedalo uvedbo 

davčne olajšave 2000 GBP za dohodke iz premoženja in poslovanja. 
3 Francija: zakon št. 2016-1321 z dne 7. oktobra 2016 za digitalno državo. 
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tamkajšnji pogoji – kot so gostota prebivalstva in fizična bližina – ugodni za hitrejšo širitev 

praks sodelovanja, zlasti v sektorjih kot so namestitev in prevoz.1 Na podlagi nekaterih 

pozitivnih primerov sodelovanja med pristojnimi lokalnimi organi in sodelovalnimi 

platformami so nastale dobre prakse, kot so strokovno usposabljanje za proizvajalce-

potrošnike, zavarovalne sheme ali pa ozaveščanje uporabnikov o možnih finančnih in pravnih 

obveznostih.2 

Te in druge pobude držav članic, regionalnih organov in mest, včasih ob dejavni udeležbi 

samih platform sodelovanja, so primeri dobrih praks, ki bi jih lahko uporabili po vsej EU. Po 

drugi strani pa takšni enostranski parcialni ukrepi ustvarjajo številne omejitve in ovire za 

sodelovalna podjetja v EU, ki želijo rasti in se širiti, pa tudi za potrošnike, s tem pa posledično 

izničujejo nekatere prednosti sodelovalnega gospodarstva in omogočajo drobljenje enotnega 

trga. 

3. Glavne prednostne naloge poročevalca 

Poročevalec priznava, da sodelovalno gospodarstvo družbi in gospodarstvu prinaša 

pomembne priložnosti in koristi. Pozoren je tudi na zgoraj opisane potencialne izzive, zlasti 

pa je zaskrbljen zaradi morebitnega tveganja drobljenja enotnega trga in ker velik del 

sodelovalnega gospodarstva ostaja nereguliran. 

Zato meni, da je najprej potreben horizontalen evropski okvir iz kombinacije splošnih načel in 

posebnih pravil, ki bi pripomogel k homogenemu in dinamičnemu tržnemu okolju EU z 

enakimi konkurenčnimi pogoji in preprečil morebitne negativne učinke na delavce, tveganje 

nepoštene konkurence med tradicionalnimi sektorji in platformami za sodelovanje ter 

izogibanje davkom. 

Prav tako je pomembno, da se opredelijo značilnosti in odgovornosti ključnih akterjev 

sodelovalnega gospodarstva, zlasti glede: 

– jasne ločitve med enakovrednimi partnerji in profesionalnimi ponudniki; 

– narave, dolžnosti in odgovornosti platform sodelovanja; 

– visoke ravni varstva potrošnikov, tudi med potrošniki oz. pri transakcijah med njimi (P2P). 

Poročevalec tudi spodbuja, naj se s finančnimi instrumenti ter naložbami in usposabljanjem še 

naprej podpira model sodelovalnega gospodarstva v EU. Meni, da bi lahko pošten in dobro 

urejen razvoj sodelovalnega gospodarstva zagotovil pomembne priložnosti za vse sektorje 

družbe, kar bi lahko prispevalo k bolj vključujočemu in trajnostnemu gospodarskemu razvoju 

EU. 

                                                 
1 Na primer Nemčija in Belgija: Berlin in Bruselj sta uvedla stroge zahteve glede registracije platform za 

namestitve, Hamburg in flamska regija pa sta ubrala drugačen pristop, za katerega so značilne nižje zahteve 

glede registracije. 
2 Lokalne oblasti v Estoniji v sodelovanju s platformo za souporabo avtomobilov izvajajo pilotni projekt, s 

katerim uvajajo bolj praktičen način prijave davkov za različne poslovne modele, ki temeljijo na digitalnih 

rešitvah. 
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, 
OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK 

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Ta 

seznam ni izčrpen. Poročevalec in/ali njegova pisarna sta pri pripravi osnutka poročila 

prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb: 

 
Subjekt 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC – Evropska potrošniška organizacija  

Blablacar 

Bruegel Institute  

CCRE – Svet evropskih občin in regij 

Charlie 24 

CNA – Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Odbor regij 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Danska konfederacija sindikatov  

EFCI – Evropsko združenje čistilnih služb 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Stalni predstavnik Estonije pri EU 

ETUC – Evropska konfederacija sindikatov 

Eurocities 

EBSA – Evropska zveza poslovnih storitev 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Stalni predstavnik Italije pri EU 

Ouishare  

Stalni predstavnik Slovaške pri EU 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 

 


