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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană pentru economia 

colaborativă” prin care se recunoaște că economiile colaborative oferă modalități 

inovative de oferire a unor noi servicii pentru cetățeni, pentru stimularea spiritului 

antreprenorial și pentru crearea de locuri de muncă; recunoaște faptul că toate economiile 

colaborative se bazează pe comportamentul uman înclinat spre cooperare, pe relații de la 

egal la egal, pe spiritul de comunitate și pe încredere, beneficiind de pe urma dezvoltărilor 

socio-economice, având la bază evoluția de la o optică a proprietății către o optică a 

utilizării și a partajării în comun a activelor;  recunoaște faptul că, în prezent, economiile 

cu caracter colaborativ tind să acopere un spectru larg, de la cele orientate pe avantaje la 

cele bazate pe un model lucrativ, și, indiferent cât de diferite sunt sau devin, toate se 

caracterizează prin distribuirea resurselor, participarea activă și emanciparea cetățenilor, 

inovarea acceptabilă la nivel social și utilizarea intensivă a tehnologiilor informației și 

comunicațiilor ca factor catalizator;  

2. având în vedere natura mulitidimensională a acestor economii, subliniază că se impune 

distingerea între economiile de tip lucrativ și cele fără scop lucrativ (incluzând aici și cele 

bazate pe partajarea costurilor), dat fiind că participanții la piață, utilizatori sau furnizori 

de servicii, nu ar trebui să facă obiectul acelorași dispoziții legale;  

3. subliniază că economiile de tip colaborativ pot oferi numeroase oportunități de investiții și 

prosperitate pe piața europeană, inclusiv locuri de muncă pentru persoane cu acces dificil 

pe piața muncii, cum ar fi șomeri, tineri, studenți, femei și persoane în vârstă; constată, în 

acest sens, posibilitatea unor contracte de muncă atipice, printre care și activități 

independente fictive, care ar trebui depistate pentru a se asigura corecta aplicare a 

legislației relevante în domeniul fiscal și al pieței muncii;  subliniază faptul că economiile 

de tip colaborativ sprijină antreprenoriatul; subliniază necesitatea de a adapta politicile de 

formare la acest nou tip de activități; 

4. subliniază că TIC permit dezvoltarea rapidă și eficientă a ideilor inovatoare în cadrul 

economiilor colaborative, contribuind la interconectarea și emanciparea participanților, 

utilizatori sau furnizori de servicii, facilitând participarea și intrarea acestora pe piață, 

făcând mai accesibile zonele îndepărtate sau rurale, reducând astfel necesitatea 

intermedierilor, scăzând costurile directe și cheltuielile de regie, canalizând fluxurile 

intense de informații și consolidând încrederea inter pares; 

5. ia act de potențialul reprezentat de datele, serviciile și conținutul creativ generate de 

utilizatori pentru piața europeană, subliniind totodată eventualele riscuri asociate cu 

concentrarea lor pe un număr redus de platforme digitale transnaționale, care pot acționa 

ca noi intermediari, cu eventuale efecte de denaturare a pieței și obstrucționând 

dezvoltarea inițiativelor locale în economia colaborativă; solicită, prin urmare, Comisiei, 

să analizeze mijloacele potrivite pentru prevenirea abuzului de poziții dominante pe piață 

ce ar putea denatura piața digitală a UE;  

6. pentru ca o platformă să fie catalogată drept colaborativă, consideră esențială realizarea 
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preponderent inter pares a schimbului de bunuri și servicii; avertizează, în acest sens, cu 

privire la proliferarea platformelor care, la adăpostul etichetei de „economie 

colaborativă”, nu acționează ca simpli intermediari de servicii, ci ca adevărați furnizori ai 

acestora; 

7. subliniază că economiile colaborative se bazează pe încredere, mai ales în ceea ce privește 

comentariile și calificativele online și sistemele de stabilire a reputației sau alte 

mecanisme al căror scop este să descurajeze comportamentul abuziv al participanților, să 

reducă asimetriile de informare și să contribuie la o calitate mai ridicată și la transparența 

serviciilor; avertizează însă că nu trebuie ca acestea să conducă la apariția de noi obstacole 

nejustificate la accesul utilizatorilor pe și de pe aceste platforme și că este posibil ca 

normele de autoreglementare, cum ar fi etichetele de calitate, să nu fie suficiente pentru 

asigurarea de standarde de calitate și siguranță a serviciilor; încurajează Comisia să creeze 

condiții de concurență echitabile în rândul platformelor colaborative, prin: 

(a) continuarea activității sale în sprijinul garantării fluxului liber de date și a 

interoperabilității între platformele pieței și a încurajării portabilității datelor; 

(b) propunerea de metode de autentificare a opiniilor exprimate online de consumatori; 

(c) garantarea că platformele: i) oferă informații complete cu privire la cadrul de reglementare 

ce trebuie respectat de furnizorii de servicii și ii) au un rol mai activ în verificarea 

respectării dispozițiilor legale de către aceștia; 

8. subliniază că utilizarea în comun a activelor le optimizează și atrage o suită de 

externalități pozitive pentru mediu și socio-economice, îmbunătățind eficiența resurselor 

în domeniile de activitate industrială și în sectorul terțiar, scăzând costurile directe la 

intrarea pe piață și creând oportunități în cadrul comunităților, aducând astfel foloase 

întreprinzătorilor și emancipând cetățenii individuali care participă la economia 

colaborativă; în acest sens, subliniază că ar trebui promovată utilizarea în comun a 

activelor, în conformitate cu obiectivele Uniunii în materie de creștere durabilă și 

incluzivă;  

9. subliniază modul în care introducerea tehnologiei 5G va transforma în mod fundamental 

logica economiilor noastre, sporind diversitatea și accesibilitatea serviciilor; subliniază, în 

acest sens, importanța creării unei piețe competitive pentru întreprinderile inovatoare, al 

cărei succes va defini în final soliditatea economiilor noastre;  

10. subliniază posibila contribuție a economiei colaborative la durabilitatea economică a UE 

prin atingerea obiectivelor majore în ceea ce privește agricultura durabilă, utilizarea 

eficientă a resurselor, combaterea schimbărilor climatice sau construirea unei economii 

circulare; 

11. subliniază că economiile cu caracter colaborativ, în special, se dezvoltă cu preponderență 

în acele comunități cu solide modele de cunoaștere și educație, stimulând și consolidând o 

cultură a inovării deschise, sprijinind dezvoltarea de software și hardware din surse 

deschise, ajutând la dezvoltarea unui patrimoniu de bunuri comune și comunități creative; 

subliniază că, având în vedere potențialul lor de încurajare a capitalului creativ și inovativ 

al cetățenilor europeni, economiile colaborative ar trebui să rămână deschise și accesibile 

tuturor indivizilor, asigurând totodată venituri corecte pentru cercetători și persoanele 
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active în discipline creative; 

12. recunoaște faptul că economiile colaborative s-au dezvoltat mai mult în zonele urbane, în 

care condiții precum densitatea populației și proximitatea fizică favorizează adoptarea de 

modele ale economiei colaborative; în acest sens, subliniază importanța elaborării de 

politici coerente și a difuzării de internet în bandă largă și ultra-largă, pentru a permite 

astfel tuturor regiunilor din Uniune, mai ales celor mai puțin populate, izolate sau rurale, 

să beneficieze de potențialul reprezentat de aceste economii; 

13. îndeamnă insistent Comisia și statele membre să asigure o mai bună coordonare, împreună 

cu părțile interesate, pentru atingerea unor standarde ridicate în materie de: (a) drepturi ale 

lucrătorilor și protecție socială pentru toți lucrătorii activi în economii colaborative; (b) 

garanții de siguranță pentru utilizatorii economiilor colaborative; (c) dezvoltare a 

economiilor colaborative și de sinergii de coabitare cu modelele economice tradiționale; 

(d) asigurare a protejării datelor cu caracter personal, așadar a confidențialității tuturor 

datelor relative la lucrători și consumatori; 

14. invită Comisia, printre altele, să studieze în continuare impactul socio-economic al 

angajării lucrătorilor în structuri colaborative, al protecției consumatorilor, al protecției 

sociale și al unor politici publice precum planificare urbanistică și turism;  

15. solicită Comisiei să le permită statelor membre să asigure mai ușor o protecție socială 

corespunzătoare atât pentru angajați, cât și pentru persoanele care desfășoară activități 

independente în economiile colaborative, respectând totodată autonomia partenerilor 

sociali la nivel național, contractele colective de muncă naționale, tradițiile și modelele 

naționale ale pieței forței de muncă, precum și să se abțină de la inițiative care pot afecta 

dreptul de a negocia, încheia și aplica contracte colective de muncă și de a lua măsuri 

colective în conformitate cu legislația și practicile naționale; 

16. solicită Comisiei să analizeze în continuare măsura în care economiile colaborative sunt 

vizate de cadrul juridic al fiecărui stat membru și al UE, pentru a se asigura, după caz, o 

abordare armonizată a economiilor colaborative la nivelul Uniunii, cu deplina respectare a 

principiului subsidiarității; în acest context, subliniază experiențele pozitive în 

reglementare realizate la nivel local, ghidate în general de principiile transparenței 

informațiilor, participării, incluziunii și bunei guvernanțe; 

17. solicită Comisiei și statelor membre să asigure că legislația și politicile UE sunt adaptate 

cerințelor viitorului și oferă stabilitate și certitudine juridică pentru fructificarea întregului 

potențial al economiilor colaborative pentru angajații, întreprinderile și cetățenii din UE, 

cu un accent deosebit pe: 

a) definirea, acolo unde este necesar, de praguri și criterii pe sector, cu distingerea clară între 

conceptele de „muncă/servicii”, „angajat” și „liber-profesionist”, „activitate non-

profesională inter pares” și „furnizori de servicii”, „activitate cu scop lucrativ” și 

„activitate fără scop lucrativ” (inclusiv partajarea costurilor); 

b) asigurarea unui mediu concurențial loial pentru întreprinderile și cetățenii europeni, 

respectiv a aplicării de dispoziții juridice echivalente ca funcție pentru agenți economici 

similari, mai ales în materie de protecție a consumatorului, drepturile lucrătorului, 

fiscalitate și transparență;  
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c) inaugurarea de zone non-exclusive, deschise experimentării și prin stimularea alfabetizării 

și conectivității digitale, prin sprijinirea întreprinzătorilor europeni, a noilor întreprinderi 

și prin stimularea inițiativei Industrie 4.0, a centrelor de inovare, a clusterelor și a 

incubatoarelor aferente; consideră că acest lucru ar trebui să se realizeze prin utilizarea 

optimă a legislației în vigoare și fără recurgerea la suprareglementare, cu respectarea 

prerogativelor statelor membre în această privință, respectiv a autonomiei partenerilor 

sociali și a practicilor naționale, precum și cu respectarea orientărilor formulate de Curtea 

Europeană de Justiție cu privire la concepte precum „muncă/servicii”, „angajat” și „liber-

profesionist”, reamintind că penultimul dintre acestea intră sub incidența legislației 

naționale; 

18. subliniază că economiile colaborative formează un ecosistem care necesită sprijin pentru 

dezvoltarea sa rapidă și al cărui caracter trebuie să rămână deschis pentru cercetare, 

inovare și noile tehnologii pentru a atrage astfel investiții; invită Comisia și statele 

membre să utilizeze la maxim instrumentele financiare existente pentru a investi în 

întreprinderile colaborative și pentru a promova inițiative pentru ușurarea accesului la 

finanțare, mai ales pentru întreprinderile nou-lansate, pentru cele micii și mijlocii din 

întreaga Uniune, prin diverse canale precum credite bancare, capital de risc, fonduri 

publice și finanțare participativă; 

19. subliniază faptul că normele naționale și locale care nu sunt justificate și proporționale 

constituie nu doar bariere în calea pieței unice care contravin legislației UE, ci împiedică 

și crearea și dezvoltarea întreprinderilor nou-înființate; solicită așadar Comisiei să aplice 

de manieră proactivă legislația privind piața unică; 

20. remarcă că economiile colaborative sunt din ce în ce mai importante în sectorul energetic, 

permițând consumatorilor, producătorilor, persoanelor fizice și comunităților să se 

angajeze în mod eficient în anumite faze descentralizate ale ciclului energetic reînnoibil, 

ca de exemplu producția proprie, consumul în regie proprie, stocarea și distribuirea de 

energie, în conformitate cu obiectivele în materie de politică energetică și schimbări 

climatice ale Uniunii Europene; 

21. susține că spectrul trebuie considerat un bun comun și încurajează includerea în 

reglementarea acestuia a unor inițiative inovatoare determinate de utilizator, care ar 

stimula economia colaborativă și bazată pe partajare; 

22. invită Comisia să sprijine creșterea economică a economiei colaborative prin măsuri care 

vizează reducerea sarcinii administrative asupra persoanelor și întreprinderilor, fără 

discriminare între modelele de afaceri; 
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