
 

AD\1119321SL.docx  PE595.661v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
 

2017/2003(INI) 

24.3.2017 

MNENJE 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo 

(2017/2003(INI)) 

Pripravljavec mnenja (*): Dario Tamburrano 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 



 

PE595.661v02-00 2/8 AD\1119321SL.docx 

SL 

PA_NonLeg 



 

AD\1119321SL.docx 3/8 PE595.661v02-00 

 SL 

POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Evropska agenda za sodelovalno 

gospodarstvo“, ki priznava, da sodelovalno gospodarstvo ponuja inovativne načine za 

zagotavljanje novih storitev za državljane, spodbuja podjetništvo in ustvarja nova delovna 

mesta; priznava, da vse oblike sodelovalnega gospodarstva izvirajo iz kooperativnega 

vedenja ljudi, temeljijo na vzajemnih odnosih, skupnosti in zaupanju, nanje pa je 

pozitivno vplival družbeno-gospodarski razvoj, vključno s preskokom z načina 

razmišljanja, po katerem mora človek vse posedovati, na način, ko želi stvari uporabljati 

in jih deliti; potrjuje, da sodelovalno gospodarstvo trenutno pokriva širok spekter od 

ekonomskih modelov, ki temeljijo na darovanju, do profitabilnih ekonomskih modelov, 

a ne glede na to, kako raznoliki so ali še bodo postali ti modeli, jih lahko opredelimo kot 

modele skupne uporabe virov, dejavne udeležbe in polnomočenja državljanov, 

inovativnosti, ki jo sprejema določena skupnost, in intenzivne uporabe informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (IKT), ki so ključne za njihovo vzpostavljanje;  

2. ob upoštevanju večrazsežnostne narave sodelovalnega gospodarstva opozarja, da bi bilo 

treba razlikovati med „profitabilnimi“ in „neprofitabilnimi“ modeli (vključno z modeli 

delitve stroškov) in da za udeležence v eni ali drugi obliki, bodisi kot uporabniki ali kot 

ponudniki storitev, ne bi smele veljati iste zakonske zahteve;  

3. poudarja, da lahko sodelovalno gospodarstvo ponudi številne priložnosti za naložbe in 

blaginjo na evropskem trgu, vključno z delovnimi mesti za ljudi, ki so oddaljeni od trga 

dela, kot so brezposelni, mladi, študenti, ženske in starejši; ob tem opozarja na možnost 

netipičnih zaposlitvenih odnosov, med njimi „navideznega“ samozaposlovanja, ki bi jih 

bilo treba opredeliti, da se zagotovi poštena uporaba ustreznih delovnih in davčnih 

standardov; poudarja, da sodelovalno gospodarstvo spodbuja podjetništvo; opozarja, da 

je treba tem novim oblikam poslovnih modelov prilagoditi politike usposabljanja; 

4. poudarja, da informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo hiter in učinkovit 

razvoj inovativnih idej znotraj sodelovalnega gospodarstva, saj povezujejo in 

polnomočijo udeležence ne glede na to, ali so uporabniki ali ponudniki storitev, jim 

omogočajo lažji dostop do trga in njihovo udeležbo na njem, oddaljenim in podeželskim 

območjem omogočajo, da so dostopnejša in je torej potreba po posrednikih manjša, 

znižujejo neposredne in splošne stroške, usmerjajo obsežen pretok informacij in krepijo 

zaupanje med sodelujočimi; 

5. se zaveda potenciala, ki ga imajo za evropska podjetja podatki, storitve in ustvarjalne 

vsebine, ki jih generirajo uporabniki, čeprav je treba upoštevati s tem povezana tveganja 

zaradi njihove koncentracije v maloštevilnih čezmejnih digitalnih platformah, ki lahko 

nastopijo kot novi posredniki in kot taki povzročijo izkrivljanje trga in zavrejo razvoj 

lokalnih pobud v sodelovalnem gospodarstvu; zato poziva Komisijo, naj razmisli o 

ustreznih sredstvih za preprečevanje zlorab prevladujočega položaja na trgu, ki bi lahko 

prizadele digitalni trg EU; 

6. meni, da lahko določeno platformo štejemo za sodelovalno samo, če izmenjave blaga in 

storitev potekajo prvenstveno med enakopravnimi partnerji; zato svari pred nevarnostjo, 
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da bi se pod etiketo „sodelovalnega gospodarstva“ začele množiti platforme, ki so v 

resnici ponudniki storitev in ne posredniki; 

7. poudarja, da sodelovalno gospodarstvo temelji na zaupanju, zlasti spletnim komentarjem, 

ocenam in drugim sistemom vrednotenja ali drugim mehanizmom, ki lahko odvrnejo od 

škodljivega obnašanja udeležencev, odpravijo preveliko asimetrijo informacij in 

prispevajo h kakovostnejšim in bolj preglednim storitvam; vseeno opozarja na potrebo po 

preprečevanju, da bi ti mehanizmi vodili do novih neupravičenih ovir za udeležence, ki v 

te platforme vstopajo ali jih zapuščajo, in da zgolj samoregulacija, vključno z oznakami 

kakovosti, ni nujno dovolj za doseganje standardov varnosti in kakovosti storitev; ob tem 

poziva Komisijo, naj vzpostavi enake konkurenčne pogoje za vse sodelovalne platforme 

in v ta namen: 

(a) nadaljuje začeto delo glede prostega pretoka podatkov in interoperabilnosti med tržnimi 

platformami ter spodbuja prenosljivost podatkov; 

(b) predlaga načine za avtentikacijo mnenj potrošnikov na spletu; 

(c) zagotovi, da bodo platforme: i) prinašale izčrpne informacije o regulativnem okviru, ki 

ga morajo ponudniki storitev upoštevati, in ii) bodo aktivnejše pri preverjanju tega, ali 

ponudniki storitev izpolnjujejo predpisane obveznosti; 

8. poudarja, da souporaba sredstev optimalno prispeva k njihovi rabi in hkrati sprošča 

množico nepričakovanih, pozitivnih okoljskih in družbeno-gospodarskih učinkov, kar 

vodi do gospodarnejšega ravnanja z viri v industriji in storitvah, zmanjšuje stroške za 

vstop na trg in znotraj posameznih skupnosti ustvarja priložnosti, ki koristijo podjetjem, 

posameznikom pa omogočajo suvereno udeležbo v sodelovalnem gospodarstvu; ob tem 

poudarja, da bi bilo treba souporabo sredstev spodbujati v skladu s cilji Unije glede 

trajnostne in vključujoče rasti;  

9. opozarja, da se bo morala zaradi uvedbe 5G logika našega gospodarstva korenito 

spremeniti, saj bodo storitve še bolj raznolike in dostopnejše; ob tem poudarja, kako 

pomembno je ustvariti konkurenčen trg za inovativna podjetja, saj je od njihove 

uspešnosti nenazadnje odvisna moč našega gospodarstva;  

10. opozarja, da lahko sodelovalno gospodarstvo pomembno prispeva h gospodarski trajnosti 

EU pri doseganju osrednjih ciljev na področju trajnostnega kmetijstva, učinkovite rabe 

virov, boja proti podnebnim spremembam in vzpostavljanja krožnega gospodarstva; 

11. poudarja, da sodelovalno gospodarstvo zlasti uspeva v skupnostih, v katerih imajo močno 

vlogo modeli delitve znanja in izobraževanja, kar katalizira in utrjuje kulturo odprtih 

inovacij, podpira odprtokodno strojno in programsko opremo ter širi našo dediščino 

skupnih dobrin in licence Creative Commons; poudarja, da bi moralo sodelovalno 

gospodarstvo glede na njegov potencial za spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega 

kapitala evropskih državljanov ostati odprto in dostopno za vse, a bi moralo hkrati 

zagotavljati primerno plačilo za kulturne delavce, ustvarjalce in raziskovalce; 

12. priznava, da zaenkrat sodelovalno gospodarstvo uspeva predvsem v urbanem okolju, kjer 

so razmere, kot sta gostota prebivalstva in fizična bližina, sodelovalnim modelom bolj 

naklonjene; ob tem poudarja pomen razvoja skladnih politik in postavitve širokopasovnih 
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in ultra širokopasovnih omrežij, da bo sodelovalno gospodarstvo koristilo ljudem povsod 

po Evropski uniji, zlasti na manj poseljenih, oddaljenih ali podeželskih območjih; 

13. poziva Komisijo in države članice, naj se skupaj z ustreznimi deležniki bolje usklajujejo 

za doseganje visokih standardov glede: (a) pravic delavcev in socialnega varstva za vse 

delavce v sodelovalnem gospodarstvu; (b) varnostnih zagotovil za uporabnike 

sodelovalnega gospodarstva; (c) razvoja sodelovalnega gospodarstva in sinergij s 

tradicionalnimi poslovnimi modeli; (d) uveljavljanja varstva osebnih podatkov za zaščito 

zasebnosti vseh delavcev in zaupnosti podatkov o potrošnikih; 

14. poziva Komisijo, naj med drugim še naprej spremlja družbeno-gospodarske učinke 

zaposlovanja po sodelovalnih poslovnih modelih, varstvo potrošnikov, socialno varstvo 

in ustrezne javne politike, kot sta prostorsko načrtovanje in turizem; 

15. poziva Komisijo, naj državam članicam pomaga pri tem, da bodo zaposlenim in 

samozaposlenim v okviru sodelovalnega gospodarstva zagotavljale ustrezno socialno 

varstvo, čeprav hkrati vztraja, da mora Komisija spoštovati avtonomnost socialnih 

partnerjev na nacionalni ravni, kolektivne pogodbe ter tradicije in modele nacionalnih 

trgov dela, in se mora vzdržati pobud, ki bi lahko vplivale na pravico do pogajanj, 

sklepanja in izvajanja kolektivnih pogodb ter pravico do kolektivnih ukrepov v skladu z 

nacionalnim pravom in prakso; 

16. poziva Komisijo, naj podrobneje preuči, v kolikšni meri je sodelovalno gospodarstvo že 

urejeno z regulativnim okvirom posameznih držav članic, preuči pa naj tudi že veljavne 

predpise EU, da bi se po potrebi na ravni Unije v skladu z načelom subsidiarnosti 

vzpostavil usklajen pristop k sodelovalnemu gospodarstvu; ob tem opozarja na pozitivne 

izkušnje z regulacijo na lokalni ravni, ki jo običajno vodijo načela preglednosti 

informacij, udeležbe, vključenosti in dobrega upravljanja; 

17. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da se bodo zakonodaja in politike EU 

pripravljale z mislijo na prihodnost in bodo zagotavljale pravno stabilnost in varnost, kar 

bo omogočilo izkoristek celotnega potenciala sodelovalnega gospodarstva za zaposlene, 

podjetja in državljane EU, pri čemer naj posebno pozornost namenijo: 

a) opredelitvi meril in mejnih vrednosti za sektorje, kjer je to potrebno, pri opredelitvah pa 

naj jasno razlikujejo med naslednjimi pojmi: „delo/storitev“, „zaposleni“ in 

„samozaposleni“, „nepoklicna dejavnost sodelovanja med enakovrednimi partnerji“ in 

„izvajalec storitev“, „profitabilna dejavnost“ in „neprofitabilna dejavnost“ (vključno z 

delitvijo stroškov); 

b) enakim konkurenčnim pogojem za podjetja in državljane EU, zlasti s tem, da se bodo med 

drugim za podobne gospodarske subjekte uporabljali funkcionalno podobni pravni 

standardi glede varstva potrošnikov, pravic delavcev, izpolnjevanja davčnih obveznosti 

in preglednosti;  

c) namenskim vse-vključujočim prostorom za eksperimentiranje in spodbujanje digitalne 

povezljivosti in pismenosti, podporo evropskim podjetnikom, zagonskim podjetjem in 

vozliščem Industrije 4.0, inovacijskim središčem, grozdom in inkubatorjem; meni, da bi 

naj se to doseglo s kar najboljšo uporabo ustrezne zakonodaje in brez pretiranega 

reguliranja, seveda ob spoštovanju pristojnosti držav članic na tem področju, kamor sodi 
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tudi spoštovanje avtonomnosti socialnih partnerjev in nacionalnih praks, pa tudi smernic 

Evropskega sodišča glede pojmovanja „dela/storitev“, „delavca“ in „izvajalca storitev“, 

pri čemer ne gre pozabiti, da sodi pojmovanje delavcev v nacionalne pristojnosti; 

18. poudarja, da je sodelovalno gospodarstvo ekosistem, ki za svoj hitri razvoj in širjenje 

potrebuje podporo in ki mora privabljati naložbe, zaradi tega pa ostati odprt za raziskave, 

inovacije in nove tehnologije; poziva Komisijo in države članice, naj v celoti izkoristijo 

obstoječe instrumente financiranja za naložbe v sodelovalna podjetja in za promocijo 

pobud za lažji dostop do financiranja, zlasti za zagonska, mala in srednja podjetja in 

podjetja v gospodarstvu po vsej Uniji, pri čemer naj se poslužujejo različnih kanalov, kot 

so banke, tvegani kapital, javna sredstva in množično financiranje; 

19. poudarja, da neupravičena in nesorazmerna nacionalna in lokalna pravila ne postavljajo 

le ovir za enotni trg in so v nasprotju z zakonodajo EU, temveč ovirajo tudi ustanavljanje 

in širitev zagonskih podjetij; zato poziva Komisijo, naj proaktivno izvršuje zakonodajo 

enotnega trga; 

20. opozarja, da je sodelovalno gospodarstvo vse pomembnejše v energetskem sektorju, saj 

potrošnikom, proizvajalcem, posameznikom in skupnostim omogoča, da učinkovito 

sodelujejo v več decentraliziranih fazah ciklusa obnovljivih virov energije, vključno z 

lastno proizvodnjo in lastno porabo, skladiščenjem in distribucijo, kar je v skladu s 

podnebnimi in energijskimi cilji Unije. 

21. zagovarja, naj se celotni spekter obravnava kot skupno dobro, in spodbuja, naj se v 

reguliranje vključujejo pobude inovativnih uporabnikov, ker bo to za sodelovalno 

gospodarstvo in ekonomijo delitve še posebej spodbudno; 

22. poziva Komisijo, naj gospodarsko rast sodelovalnega gospodarstva podpre z ukrepi za 

zmanjšanje upravnega bremena za posameznike in podjetja, a brez razlikovanja med 

poslovnimi modeli; 
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