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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Evropský program pro ekonomiku sdílení“, které uznává, 

že ekonomika sdílení nabízí inovativní způsoby poskytování nových služeb pro občany, 

podporuje podnikání a vytváří pracovní místa;  uznává, že ekonomika sdílení je 

založena na lidské spolupráci, na mezilidských a společenských vztazích a na důvěře a že 

jí napomáhá socioekonomický vývoj, včetně posunu od potřeby vlastnit aktiva směrem k 

potřebě je používat a sdílet; bere na vědomí, že současná ekonomika sdílení má tendenci 

pokrývat široké spektrum modelů, od tržně orientovaných až po ty, které jsou založeny na 

darech, a že bez ohledu na jejich současnou či budoucí různorodost je pro ně 

charakteristické sdílení zdrojů, aktivní účast a zlepšování postavení občanů, společenstvím 

uznávané inovace a intenzivní využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) 

jako klíčového nástroje;  

2. vzhledem k vícerozměrnosti ekonomiky sdílení zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat mezi 

tržně orientovanými a netržními modely (včetně sdílení nákladů), neboť účastníci každého 

z obou modelů, ať již v pozici uživatelů, nebo v pozici poskytovatelů služeb, by měli 

podléhat jiným právním požadavkům;  

3. poukazuje na to, že ekonomika sdílení může nabízet řadu příležitostí k investicím a 

prosperitě na evropském trhu, včetně pracovních míst pro ty, kteří jsou vzdáleni trhu 

práce, jako jsou nezaměstnaní, mladí lidé, studenti, ženy a starší lidé; v této souvislosti 

upozorňuje na možnost atypických zaměstnaneckých vztahů, včetně fiktivní samostatné 

výdělečné činnosti, které by měly být identifikovány, aby bylo zajištěno spravedlivé 

uplatňování příslušných pracovněprávních a daňových předpisů; zdůrazňuje, že 

ekonomika sdílení podporuje podnikavost; zdůrazňuje, že je nutné, aby byly tomuto 

novému druhu podnikání přizpůsobeny politiky v oblasti odborné přípravy; 

4. zdůrazňuje, že IKT umožňují rychlý a účinný vývoj inovativních nápadů v rámci 

ekonomiky sdílení, přičemž propojují účastníky, ať již v pozici uživatelů, nebo v pozici 

poskytovatelů služeb, zlepšují jejich postavení a usnadňují jim přístup na trh a uplatnění 

na trhu, zpřístupňují odlehlé a venkovské oblasti, čímž snižují potřebu zprostředkovávání, 

snižují přímé a režijní náklady, usměrňují objemné toky informací a posilují důvěru mezi 

partnery; 

5. uznává potenciál dat, služeb a kreativního obsahu generovaných uživateli pro evropské 

podniky, přičemž poukazuje na možná rizika spojená s jejich soustřeďováním v rámci 

malého počtu nadnárodních digitálních platforem, které se mohou stát novými 

prostředníky a potenciálně narušovat trh a brzdit rozvoj místních iniciativ v oblasti 

ekonomiky sdílení; vyzývá proto Komisi, aby uvažovala o vhodných způsobech 

předcházení zneužívání dominantního postavení na trhu, jež by mohlo mít dopad na 

digitální trh EU; 

6. domnívá se, že k tomu, aby mohla být platforma považována za platformu pro spolupráci, 

je naprosto nutné, aby výměna zboží a služeb probíhala v první řadě mezi rovnoprávnými 

partnery; varuje v této souvislosti před tím, aby pod nálepkou „ekonomiky sdílení“ 
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vznikaly platformy, které fungují jako skuteční poskytovatelé služeb, nikoli pouze jako 

zprostředkovatelé; 

7. zdůrazňuje, že ekonomika sdílení je založena na důvěře, zejména na internetových 

komentářích, hodnoceních a systémech získávání dobrého jména nebo jiných 

mechanismech, které mohou účastníky odrazovat od škodlivého jednání, zmenšovat 

asymetrii informací a přispívat k vyšší kvalitě a transparentnosti služeb; upozorňuje však 

na to, že je nutné zabránit tomu, aby tyto mechanismy vytvářely neopodstatněné překážky 

pro účastníky, kteří na tyto platformy vstupují nebo z nich odcházejí, a že samoregulace 

jako taková, včetně označení kvality, nemusí postačovat k zajištění bezpečnosti a kvality 

služeb; proto Komisi vybízí, aby pro platformy sdílení vytvořila rovné podmínky tím, že:  

a) bude pokračovat ve své práci na volném toku dat a interoperabilitě mezi tržními 

platformami a usnadňování přenositelnosti dat; 

b) navrhne způsoby ověřování názorů spotřebitelů na internetu; 

c) zajistí, aby tyto platformy: i) poskytovaly komplexní informace o regulačním rámci, 

kterým by se poskytovatelé služeb měli řídit, a ii) proaktivněji ověřovaly, zda 

poskytovatelé služeb plní své zákonné povinnosti; 

8. zdůrazňuje, že sdílení aktiv optimalizuje jejich využívání a vytváří množství pozitivních 

environmentálních a socioekonomických vlivů, díky čemuž odvětví průmyslu a služeb 

účinněji využívají zdroje, snižují se počáteční náklady při vstupu na trh a vytvářejí se 

příležitosti pro komunity, které pomáhají podnikům a posilují postavení občanů v rámci 

ekonomiky sdílení; v této souvislosti zdůrazňuje, že by mělo být podporováno sdílení 

aktiv v souladu s cíli Unie v oblasti udržitelného a inkluzivního růstu;  

9. poukazuje na to, že zavádění služeb 5G zásadně promění logiku našich ekonomik a 

nabídne tak větší různorodost a dostupnost služeb; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 

důležité, aby byl zajištěn konkurenční trh pro inovativní podniky, jejichž úspěch bude v 

konečném důsledku charakterizovat sílu našich ekonomik;  

10. zdůrazňuje možný přínos ekonomiky sdílení pro hospodářskou udržitelnost EU při 

dosahování společných cílů udržitelného zemědělství, účinného využívání zdrojů, boje 

proti změně klimatu a v rámci budování oběhového hospodářství; 

11. poukazuje na to, že ekonomika sdílení vzkvétá zejména ve společenstvích, ve kterých jsou 

modely vzájemného sdílení poznatků a vzdělávání pevně ukotvené, čímž se vytváří a 

upevňuje kultura otevřených inovací, podporuje otevřený hardware a software a rozšiřuje 

dědictví našich společných statků a společné tvorby; zdůrazňuje, že vzhledem k 

potenciálu ekonomiky sdílení z hlediska využití tvůrčího a inovačního kapitálu 

evropských občanů by měla ekonomika sdílení zůstat otevřená a přístupná všem lidem a 

současně zaručovat spravedlivé odměňování kulturních, tvůrčích a výzkumných 

pracovníků; 

12. uznává, že ekonomika sdílení vzkvétá zejména v městských oblastech, v nich se tyto 

modely prosazují díky podmínkám, jako je hustota obyvatelstva a fyzická blízkost; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je důležité vytvářet koherentní politiky a zavádět 

širokopásmové a ultra-širokopásmové připojení, aby z potenciálu ekonomiky sdílení měla 
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prospěch všechna, zejména méně obydlená, vzdálená nebo venkovská, území Unie; 

13. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci se zainteresovanými stranami 

zajistily lepší koordinaci za účelem dosažení vysokých norem v oblasti: a) práv a sociální 

ochrany všech pracovníků ekonomiky sdílení; b) bezpečnostních záruk pro uživatele 

ekonomiky sdílení; c) rozvoje ekonomiky sdílení a synergie v koexistenci s tradičními 

obchodními modely; d) vymahatelné ochrany osobních údajů v zájmu zachování 

soukromí všech pracovníků a ochrany údajů o spotřebitelích; 

14. vyzývá Komisi, aby mimo jiné dále prozkoumala socioekonomické dopady zaměstnanosti 

v odvětví ekonomiky sdílení, ochranu spotřebitelů, sociální ochranu a příslušné veřejné 

politiky, jako je územní plánování a cestovní ruch; 

15. vyzývá Komisi, aby usnadnila členským státům zajišťování přiměřené sociální ochrany 

jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné v rámci ekonomiky 

sdílení, a trvá na tom, že Komise musí respektovat autonomii sociálních partnerů na 

úrovni členských států, vnitrostátní kolektivní smlouvy a tradice a modely vnitrostátních 

trhů práce a upustit od přijímání iniciativ, které by mohly ovlivnit právo vyjednávat, 

uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a právo na kolektivní akci v souladu s 

vnitrostátním právem a praxí; 

16. vyzývá Komisi, aby dále studovala, do jaké míry se na ekonomiku sdílení vztahuje 

regulační rámec jednotlivých členských států a stávající předpisy EU, s cílem případně 

vytvořit sjednocený přístup pro ekonomiku sdílení na úrovni Unie za plného dodržování 

zásady subsidiarity; poukazuje v této souvislosti na pozitivní zkušenosti, pokud jde o 

předpisy vytvořené na místní úrovni, jež se řídí zásadou transparentnosti informací, 

zásadou účasti, začlenění a řádné správy věcí veřejných; 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že právní předpisy a politiky EU budou 

dobře připraveny na budoucnost a budou skýtat právní jistotu s cílem uvolnit pro 

zaměstnance, podniky a občany EU plný potenciál ekonomiky sdílení, se zvláštním 

ohledem na: 

a) definice případných kritérií a prahových specifických pro jednotlivá odvětví, které 

budou jasně rozlišovat mezi pojmy „práce/služba“, „zaměstnanec“ a „samostatně 

výdělečně činná osoba“, „neprofesionální činnost sdílená se všemi účastníky“ a 

„poskytovatel služeb“, „zisková“ a „nezisková“ (včetně sdílení nákladů) činnost; 

b) zajištění rovných podmínek pro podniky a občany z EU, zejména tím, že budou 

uplatňovány funkčně podobné zákonné normy pro podobné hospodářské subjekty, 

pokud jde o ochranu spotřebitelů, práva pracovníků, dodržování daňových předpisů a 

transparentnost;  

c) otevření nevýlučných prostor zaměřených na experimenty a podporou digitálního 

propojení a gramotnosti, pomoc evropským podnikatelům, začínajícím podnikům a 

vytváření pobídek pro program Industry 4.0, centra inovací, klastry a inkubátory; 

zastává názor, že by se toho mělo dosáhnout lepším využíváním příslušných právních 

předpisů bez vytváření nadměrné regulace, přičemž je nutné respektovat v této 

záležitosti výsady členských států včetně respektování nezávislosti sociálních partnerů 

a vnitrostátních praxí, jakož i doporučení Evropského soudního dvora týkající se 
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pojmů „práce/služba“, „pracovník“ a „samostatně výdělečně činná osoba“, s tím, že 

pojem pracovník spadá do pravomoci členských států; 

18. zdůrazňuje, že ekonomika sdílení je ekosystém, který pro svůj rychlý rozvoj a růst 

potřebuje podporu a který musí zůstat otevřen výzkumu, inovacím a novým technologiím, 

aby byl atraktivní pro investory; vyzývá Komisi a členské státy, aby plně využívaly 

stávající finanční nástroje k investicím do ekonomiky sdílení a aby podporovaly iniciativy 

k usnadnění přístupu k financování, zejména pro startupy a malé a střední podniky v celé 

Unii, prostřednictvím různých kanálů, jako jsou banky, rizikový kapitál, veřejné fondy a 

crowd-funding; 

19. zdůrazňuje, že vnitrostátní a místní pravidla, která nejsou odůvodněná a přiměřená, nejen 

že vytvářejí překážky jednotnému trhu v rozporu s právními předpisy EU, ale také brání 

vzniku a rozšiřování startupů; vyzývá proto Komisi, aby proaktivně prosazovala právní 

předpisy v oblasti jednotného trhu; 

20. poukazuje na to, že narůstá význam ekonomiky sdílení v energetickém odvětví, v němž 

mají spotřebitelé, výrobci, jednotlivci a společenství možnost účinně se zapojit do 

několika decentralizovaných fází cyklu obnovitelné energie, včetně vlastní výroby a 

spotřeby, skladování a distribuce, v souladu s klimatickými a energetickými cíli Unie; 

21. domnívá se, že spektrum by mělo být považováno za veřejný statek, a vybízí k tomu, aby 

byly do regulace zahrnuty inovační iniciativy vycházející z potřeb uživatelů, které by 

ekonomiku sdílení podpořily; 

22. vyzývá Komisi, aby podpořila hospodářský růst ekonomiky sdílení pomocí opatření 

zaměřených na snížení administrativní zátěže jednotlivců a podniků, aniž by docházelo k 

diskriminaci mezi obchodními modely. 
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