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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 Vägen mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden1, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 Strategin för den inre marknaden2, 

– med beaktande av sin resolution av den 24 november 2016 Nya möjligheter för 

små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller3, 

– med beaktande av mötet i rådets högnivågrupp för konkurrenskraft och tillväxt den 

12 september 2016 och ordförandeskapets diskussionsunderlag i frågan4,  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2016 Europeisk agenda för 

delningsekonomin (COM(2016)0356), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 maj 2016 

Onlineplattformar och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för 

Europa (COM(2016)0288), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2015 Att förbättra 

den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag (COM(2015)0550), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för 

en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192), 

– med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 29 september 2016, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2016)0009. 
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12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1 (tjänstedirektivet), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 

8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden2 (direktivet om elektronisk handel), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 

11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 

konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder)3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 

25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster 

och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) 

nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen4 (direktivet om konsumenträttigheter), 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 25 maj 2016 om vägledning 

om genomförandet av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 

(SWD(2016)0163), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)5, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 2016 

Delningsekonomin och onlineplattformar: kommuners och regioners gemensamma 

synsätt6, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

15 december 2016 om delningsekonomin7, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 

utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism 

(A8–0195/2017), och av följande skäl: 
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A. Delningsekonomin har växt snabbt under de senaste åren när det gäller användare, 

transaktioner och intäkter, den har förändrat det sätt på vilket produkter och tjänster 

tillhandahålls och har utmanat ekonomiska modeller som är etablerade inom många 

områden. 

B. Delningsekonomin ger upphov till samhällsnytta för EU:s medborgare. 

C. Små och medelstora företag utgör den viktigaste drivkraften i den europeiska ekonomin 

och 2014 stod de för 99,8 % av alla företag utanför den finansiella sektorn samt svarade 

för två tredjedelar av alla arbetstillfällen. 

D. Endast 1,7 % av företagen i EU utnyttjar avancerad digital teknik fullt ut, och 41 % 

utnyttjar inte alls sådan teknik. En digitalisering av alla sektorer är avgörande om EU 

ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. 

E. Enligt kommissionens nyligen utförda studie har 17 % av konsumenterna i Europa 

använt tjänster som tillhandahålls genom delningsekonomin, och 52 % är medvetna om 

de tjänster som erbjuds1. 

F. Det finns ingen officiell statistik över hur många som är sysselsatta inom 

delningsekonomin. 

G. Delningsekonomin gör det möjligt för ungdomar, migranter, deltidsanställda och äldre 

att komma in på arbetsmarknaden. 

H. Delningsekonomiska modeller kan bidra till att främja kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden och i ekonomin genom att erbjuda möjligheter till flexibla former av 

entreprenörskap och sysselsättning. 

I. Även om kommissionens aktuella meddelande En europeisk agenda för 

delningsekonomin utgör en bra utgångspunkt för att främja och reglera denna sektor på 

ett ändamålsenligt sätt behöver jämställdhetsperspektivet integreras och bestämmelserna 

i den tillämpliga lagstiftningen mot diskriminering speglas i ett sammanhang av 

ytterligare analys och rekommendationer på detta område. 

J. Att främja social rättvisa och socialt skydd, enligt vad som fastställs i artikel 3 i 

fördraget om Europeiska unionen och artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, är ett mål även för EU:s inre marknad. 

Allmänna överväganden 

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet om en europeisk agenda för 

delningsekonomin, och understryker att det bör utgöra ett första steg mot en 

välbalanserad samt mer omfattande och ambitiös EU-strategi för delningsekonomin. 

2. Europaparlamentet anser att delningsekonomin, om den utvecklas på ett ansvarsfullt 

sätt, ger upphov till stora möjligheter för medborgare och konsumenter, som gynnas av 

ökad konkurrens, skräddarsydda tjänster, ökat urval och lägre priser. Parlamentet 

understryker att tillväxten i denna sektor är konsumentdriven och möjliggör en mer 
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aktiv roll för konsumenterna. 

3. Europaparlamentet betonar behovet av att göra det möjligt för företagen att utvecklas 

genom att avlägsna hinder, dubbelarbete och fragmentering som hindrar 

gränsöverskridande utveckling. 

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att klargöra rättsläget och inte se 

delningsekonomin som ett hot mot den traditionella ekonomin. Parlamentet betonar 

vikten av att delningsekonomin regleras på ett sätt som främjar och möjliggör snarare än 

begränsar. 

5. Europaparlamentet håller med om att delningsekonomin ger upphov till nya och 

intressanta möjligheter till företagande, arbetstillfällen och tillväxt och ofta spelar en 

viktig roll i fråga om att göra det ekonomiska systemet inte bara effektivare utan även 

socialt och miljömässigt hållbart, vilket möjliggör bättre fördelning av annars 

underutnyttjade resurser och tillgångar och därmed bidrar till övergången till en cirkulär 

ekonomi. 

6. Europaparlamentet inser samtidigt att delningsekonomin kan ha en betydande inverkan 

på väletablerade, reglerade affärsmodeller i många strategiska sektorer såsom transport, 

inkvartering, restaurangbranschen, tjänster, detaljhandel och finanssektorn, och förstår 

de utmaningar som följer av att ha olika rättsliga normer för liknande ekonomiska 

aktörer. Parlamentet anser att delningsekonomin stärker konsumenternas ställning, 

erbjuder nya arbetstillfällen och har potential att främja efterlevnad av skattereglerna, 

men betonar likväl vikten av att garantera en hög konsumentskyddsnivå, fullt ut 

respektera arbetstagarnas rättigheter och säkerställa efterlevnad av skattereglerna. 

Parlamentet erkänner att delningsekonomin påverkar både stads- och 

landsbygdsmiljöer. 

7. Europaparlamentet framhåller bristen på tydlighet gentemot näringsidkare, konsumenter 

och myndigheter om hur de befintliga bestämmelserna ska tillämpas inom vissa 

områden och därmed behovet av att ta itu med juridiska gråzoner, och ser med oro på 

risken för fragmentering av den inre marknaden. Parlamentet är medvetet om att dessa 

förändringar kan orsaka rättsosäkerhet kring gällande regler och begränsningar av 

utövandet av individuella rättigheter och konsumentskyddet om de inte styrs på lämpligt 

sätt. Parlamentet anser att lagstiftningen måste vara ändamålsenlig för den digitala 

tidsåldern och ser med djup oro på de negativa konsekvenserna av rättsosäkerheten och 

komplexiteten vad gäller reglerna för europeiska uppstartsföretag och ideella 

organisationer som medverkar i delningsekonomin. 

8. Europaparlamentet anser att utarbetandet av en dynamisk, tydlig och, i tillämpliga fall, 

harmoniserad rättslig ram och upprättandet av lika villkor är en avgörande förutsättning 

för en blomstrande delningsekonomin i EU. 

Delningsekonomin i EU 

9. Europaparlamentet betonar att delningsekonomin inte bara bör ses som en samling nya 

affärsmodeller som erbjuder varor och tjänster, utan även som en ny form av integration 

mellan ekonomin och samhället, där de tjänster som erbjuds utgår från en mångfald av 

relationer där ekonomiska relationer ryms inom sociala relationer och skapar nya 

samhällsformer och nya affärsmodeller. 



 

 

10. Europaparlamentet noterar att delningsekonomin i Europa har vissa särdrag, vilket även 

motsvarar den europeiska företagsstrukturen, som främst består av små och medelstora 

företag och mikroföretag. Parlamentet betonar behovet av att garantera en affärsmiljö 

där delningsplattformar kan expandera och vara ytterst konkurrenskraftiga på den 

globala marknaden. 

11. Europaparlamentet konstaterar att europeiska företagare har en stark tendens att skapa 

delningsplattformar för sociala ändamål, och bekräftar det ökade intresset för en 

delningsekonomi som utgår från kooperativa affärsmodeller. 

12. Europaparlamentet understryker vikten av att förebygga alla former av diskriminering 

för att ge effektiv och likvärdig tillgång till delningstjänster. 

13. Europaparlamentet anser att delningstjänster som marknadsförs offentligt och 

tillhandahålls i vinstsyfte omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 

2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om 

likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av 

varor och tjänster1, och att de därför bör vara förenliga med principen om 

likabehandling av kvinnor och män. 

EU:s rättsliga ram: privatpersoner, konsumenter, delningsplattformar 

14. Europaparlamentet erkänner att vissa delar av delningsekonomin, samtidigt som andra delar 

av den är reglerad också på lokal och nationell nivå, kan hamna i juridiska gråzoner 

eftersom det inte alltid framgår vilka EU-bestämmelser som gäller, vilket leder till 

betydande skillnader mellan medlemsstaterna på grund av nationella, regionala och lokala 

bestämmelser samt rättspraxis och därigenom till fragmentering av den inre marknaden. 

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ta itu med den rådande 

fragmenteringen, men beklagar att dess meddelande inte är tillräckligt tydligt när det 

gäller den befintliga EU-lagstiftningens tillämplighet på olika delningsekonomiska 

modeller. Parlamentet betonar behovet av att medlemsstaterna intensifierar 

tillämpningen av befintlig lagstiftning och uppmanar kommissionen att sträva efter en 

efterlevnadsram till stöd för medlemsstaterna i deras ansträngningar, framför allt vad 

gäller tjänstedirektivet och konsumentregelverket. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att fullt ut utnyttja alla verktyg som finns tillgängliga i detta sammanhang, inbegripet 

överträdelseförfaranden, närhelst felaktigt eller otillräckligt genomförande av 

lagstiftningen fastställs. 

16. Europaparlamentet betonar att marknadstillträdeskraven för delningsplattformar och 

tjänsteleverantörer måste vara nödvändiga, motiverade och proportionerliga i enlighet 

med vad som anges i fördragen och sekundärlagstiftning och därutöver enkla och 

tydliga. Parlamentet understryker att man vid denna bedömning bör beakta huruvida 

tjänster tillhandahålls av yrkesverksamma eller privatpersoner, varvid privatpersoner 

som är leverantörer bör vara föremål för generösare rättsliga krav, samtidigt som man 

säkerställer kvalitetsstandarderna och en hög konsumentskyddsnivå samt tar hänsyn till 

skillnaderna mellan sektorer. 

17. Europaparlamentet erkänner behovet för etablerade aktörer, nya aktörer och tjänster 

kopplade till digitala plattformar och delningsekonomin att utvecklas i en företagsvänlig 
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miljö, med sund konkurrens och transparens vad gäller lagändringar. Parlamentet håller 

med om att medlemsstaterna vid bedömning av marknadstillträdeskrav mot bakgrund av 

tjänstedirektivet bör beakta särdragen hos delningsekonomins företag. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med 

medlemsstaterna för att ta fram ytterligare riktlinjer om fastställande av ändamålsenliga 

kriterier för att skilja mellan privatpersoner och professionella leverantörer, vilket är 

avgörande för en rättvis utveckling av delningsekonomin. Parlamentet framhåller att 

dessa riktlinjer bör ge klarhet och rättssäkerhet och bland annat ta hänsyn till 

skillnaderna medlemsstaterna emellan vad gäller lagstiftning och ekonomiska realiteter 

såsom inkomstnivå, sektorernas kännetecken, situationen för mikroföretag och 

små företag samt verksamhetens vinständamål. Parlamentet anser att en uppsättning 

allmänna principer och kriterier på EU-nivå och en uppsättning tröskelvärden på 

nationell nivå skulle kunna utgöra en väg framåt, och uppmanar kommissionen att 

genomföra en studie i detta avseende. 

19. Europaparlamentet påpekar att fastställandet av tröskelvärden visserligen kan 

tillhandahålla ändamålsenliga skiljelinjer mellan privatpersoner och företag, men att det 

samtidigt kan ge upphov till ett glapp mellan å ena sidan mikroföretag och små företag 

och å andra sidan privatpersoner. Parlamentet anser att lika villkor för jämförbara 

kategorier av tjänsteleverantörer bör rekommenderas med eftertryck. Parlamentet 

uppmanar till avlägsnande av onödiga regelbördor och omotiverade 

marknadstillträdeskrav för alla företagsaktörer, i synnerhet mikroföretag och 

små företag, eftersom sådana bördor och krav även kväver innovation. 

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att säkerställa att 

konsumentlagstiftningen är lämplig och förhindra att delningsekonomin missbrukas till 

att kringgå lagstiftningen. Parlamentet anser att konsumenterna bör åtnjuta en hög och 

verklig nivå av skydd, oavsett om tjänsterna tillhandahålls av professionella leverantörer 

eller privatpersoner, och betonar särskilt betydelsen av att skydda konsumenterna i 

transaktioner mellan privatpersoner, samtidigt som det erkänner att en viss form av 

skydd kan tillhandahållas genom självreglering. 

21. Europaparlamentet uppmanar till att man ska se till att tillfälliga tjänsteleverantörer 

tillämpar konsumentskyddsreglerna fullt ut och kontinuerligt på ett sätt som är 

likvärdigt eller jämförbart med hur professionella tjänsteleverantörer gör det. 

22. Europaparlamentet konstaterar att konsumenterna bör ha tillgång till information om 

huruvida andra tjänsteanvändares omdömen kan vara påverkade av leverantörerna, 

exempelvis i form av betald reklam. 

23. Europaparlamentet betonar att större tydlighet krävs i fråga om konsumentskyddet i 

händelse av tvister och uppmanar delningsplattformarna att se till att det finns 

ändamålsenliga system för klagomålsförfaranden och tvistlösning, för att därigenom 

underlätta för konsumenter att utöva sina rättigheter. 

24. Europaparlamentet betonar att delningsekonomins affärsmodeller i hög grad grundar sig 

på anseende och framhåller att transparens är avgörande i detta avseende. Parlamentet 

anser delningsekonomins affärsmodeller i många fall stärker konsumenternas ställning 

och möjliggör för dem att spela en aktiv roll, med stöd i tekniken. Parlamentet betonar 

att konsumentskyddsbestämmelser fortfarande är nödvändiga i delningsekonomin, 



 

 

särskilt där det finns marknadsdominerande aktörer, asymmetrisk information och brist 

på valmöjligheter eller konkurrens. Parlamentet understryker betydelsen av att garantera 

konsumenterna korrekt information om tillämpliga rättsregler för varje transaktion samt 

följdriktiga rättigheter och rättsliga förpliktelser. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt ytterligare förtydliga 

ansvarssystemen för delningsplattformar, i syfte att främja ansvarsfullt beteende, 

transparens och rättssäkerhet och därigenom öka användarnas förtroende. Parlamentet 

erkänner i synnerhet bristen på säkerhet särskilt vad gäller huruvida en plattform 

tillhandahåller den tjänst som erbjuds via plattformen eller enbart erbjuder en av 

informationssamhällets tjänster, i enlighet med e-handelsdirektivet. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla ytterligare riktlinjer om dessa aspekter 

och att överväga huruvida ytterligare åtgärder behövs för att regelverket ska bli 

effektivare. Parlamentet uppmanar samtidigt delningsplattformar att vidta frivilliga 

åtgärder i detta avseende. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att granska EU-lagstiftningen 

för att minska osäkerheten kring vilka regler som gäller för delningsekonomins 

affärsmodeller och att bedöma huruvida det är lämpligt med nya eller ändrade regler, i 

synnerhet avseende aktiva mellanhänder och informations- och transparenskraven på 

dessa, bristande efterlevnad och ansvar. 

27. Europaparlamentet anser att varje nytt regelverk bör främja plattformarnas 

självreglerande kapacitet och mekanismer för kollegial granskning, eftersom bådadera 

har visat sig fungera effektivt, samt beakta hur pass nöjda konsumenterna är med 

delningstjänster. Parlamentet är övertygat om att delningsplattformarna själva kan spela 

en aktiv roll i att skapa en ny sådan rättslig ram genom att rätta till problem med 

asymmetrisk information, särskilt genom digitala anseendemekanismer som syftar till 

att bygga upp förtroende hos användarna. Parlamentet konstaterar samtidigt att en 

delningsplattforms självregleringskapacitet inte ersätter behovet av befintliga regler 

såsom tjänste- och e-handelsdirektiven, och EU:s konsumentlagstiftning och andra 

möjliga regler. 

28. Europaparlamentet anser därför att digitala förtroendebyggande mekanismer utgör en 

viktig del av delningsekonomin. Parlamentet välkomnar alla insatser och initiativ från 

delningsplattformar som syftar till att förhindra snedvridning liksom sådana insatser och 

initiativ som syftar till att öka förtroendet för och transparensen hos mekanismer för 

betyg och omdömen, genom upprättande av tillförlitliga anseendekriterier, införande av 

garantier eller försäkring, identitetskontroll av privatpersoner och prosumenter samt 

utveckling av säkra och transparenta betalningssystem. Parlamentet betraktar denna nya 

tekniska utveckling, t.ex. i form av dubbelriktade betygsmekanismer, oberoende 

kontroller av omdömen och frivilligt införande av certifieringsprogram, som goda 

exempel på hur man kan förebygga missbruk, manipulationer, bedrägerier och falsk 

återkoppling. Parlamentet uppmuntrar delningsplattformar att lära av bästa praxis och 

öka medvetenheten om deras användares rättsliga förpliktelser. 

29. Europaparlamentet påpekar att det är mycket viktigt att klarlägga de metoder enligt 

vilka automatiserade system för beslutsfattande på grundval av algoritmer fungerar för 

att garantera rättvisa och transparenta algoritmer. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att även granska denna fråga utifrån EU:s konkurrenslagstiftning. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att arbeta med medlemsstaterna, den privata sektorn och de 



 

 

berörda lagstiftarna i syfte att fastställa ändamålsenliga kriterier för utformning av 

ansvarsprinciper avseende algoritmer för informationsbaserade delningsplattformar. 

30. Europaparlamentet betonar behovet av att bedöma användningen av data där denna kan 

ha olika konsekvenser för olika segment av samhället, av att förhindra diskriminering 

och av att kontrollera den potentiella skada som stordata kan orsaka den personliga 

integriteten. Parlamentet påminner om att EU redan har utarbetat en omfattande ram för 

uppgiftsskydd i den allmänna dataskyddsförordningen och uppmanar därför 

delningsekonomiplattformar att inte förbise uppgiftsskyddsfrågan utan i stället 

tillhandahålla tjänsteleverantörer och användare transparent information om de 

personuppgifter som samlats in och det sätt på vilket dessa uppgifter behandlas. 

31. Europaparlamentet medger att många regler i EU:s regelverk redan är tillämpliga på 

delningsekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma behovet av att, i 

överensstämmelse med principerna för bättre lagstiftning och medlemsstaternas 

erfarenheter, ytterligare utveckla EU:s rättsliga ram i syfte att förhindra ytterligare 

fragmentering av den inre marknaden. Parlamentet anser att denna ram i tillämpliga fall 

bör vara harmoniserad samt flexibel, teknikneutral och framtidssäkrad och bestå av en 

kombination av allmänna principer och särskilda regler, utöver eventuell sektorsspecifik 

lagstiftning som kan behövas. 

32. Europaparlamentet understryker betydelsen av samordnad lagstiftning för att garantera 

en välfungerande inre marknad för alla och uppmanar kommissionen att trygga 

nuvarande regler och lagstiftning om arbetar- och konsumenträttigheter innan ny 

lagstiftning som skulle kunna fragmentera den inre marknaden införs. 

Konkurrens och uppfyllelse av skattskyldighet 

33. Europaparlamentet välkomnar att delningsekonomins uppkomst har medfört större 

konkurrens och utmanat befintliga aktörer att fokusera på konsumenternas verkliga 

behov. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja lika konkurrensvillkor inom 

jämförbara tjänster inbördes mellan delningsplattformar och mellan dessa och 

traditionella företag. Parlamentet betonar att det är viktigt att identifiera och hantera 

hinder för uppkomsten av delningsföretag och deras förmåga att växa, särskilt vad gäller 

nystartade företag. Parlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av fritt 

dataflöde, dataportabilitet och driftskompatibilitet, vilket underlättar byte mellan 

plattformar och förhindrar inlåsning och vilka alla är avgörande faktorer för en öppen 

och rättvis konkurrens och för att ge användare av delningsplattformar ökat inflytande 

samtidigt som man tar hänsyn till alla marknadsaktörers legitima intressen och skyddar 

användarinformation och personuppgifter. 

34. Europaparlamentet välkomnar den ökade spårbarhet avseende ekonomiska transaktioner 

som onlineplattformar möjliggör i syfte att säkerställa efterlevnad av skattereglerna och 

skatteindrivning, men ser med oro på de svårigheter som hittills uppkommit inom vissa 

sektorer. Parlamentet understryker att delningsekonomin aldrig får användas som ett sätt 

att undvika skattskyldigheter. Parlamentet betonar dessutom att det är viktigt att 

behöriga myndigheter och delningsplattformar omedelbart börjar samarbeta om 

efterlevnad av skattereglerna och uppbörd av skatt. Parlamentet erkänner att dessa 

problem har tagits upp i vissa medlemsstater och noterar det framgångsrika offentlig-

privata samarbetet på detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja 

utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna, med deltagande från behöriga 



 

 

myndigheter och berörda parter, för att utveckla verkningsfulla och innovativa lösningar 

som förbättrar efterlevnaden av skattereglerna och skatteindrivningen i syfte att även 

undanröja risken för gränsöverskridande skattebedrägeri. Parlamentet uppmanar 

delningsplattformarna att spela en aktiv roll i detta avseende. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna till tydlighet och samarbete avseende den information som olika 

ekonomiska aktörer som medverkar i delningsekonomin måste redovisa för 

skattemyndigheterna inom ramen för sina skyldigheter att lämna skatteuppgifter enligt 

nationell lagstiftning. 

35. Europaparlamentet instämmer i att funktionellt liknande skatteskyldigheter bör 

tillämpas på företag som tillhandahåller jämförbara tjänster, oavsett om det sker inom 

den traditionella ekonomin eller delningsekonomin, och anser att skatten bör betalas där 

vinsten genereras och där det inte enbart är fråga om kostnadsdelning, i förenlighet med 

subsidiaritetsprincipen och även i överensstämmelse med nationella och lokala 

skattelagar. 

Inverkan på arbetsmarknaden och arbetstagarnas rättigheter 

36. Europaparlamentet framhåller att den digitala revolutionen har en betydande inverkan 

på arbetsmarknaden och att de framväxande tendenserna inom delningsekonomin är en 

del av en pågående tendens inom samhällets digitalisering. 

37. Europaparlamentet konstaterar samtidigt att delningsekonomin öppnar upp nya 

möjligheter och nya, flexibla vägar in i arbete för alla användare, särskilt för 

egenföretagare, för arbetslösa som för närvarande står långt från arbetsmarknaden eller 

som annars inte skulle kunna delta på den, och att den därmed kan fungera som en 

ingång till arbetsmarknaden, särskilt för unga människor och marginaliserade grupper. 

Parlamentet understryker dock att detta under vissa omständigheter också kan leda till 

osäkra situationer. Parlamentet framhåller behovet av en flexibel arbetsmarknad å ena 

sidan och av arbetstagares ekonomiska och sociala säkerhet å den andra, i 

överensstämmelse med seder och traditioner i medlemsstaterna. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka i vad mån de befintliga 

unionsbestämmelserna är tillämpliga på den digitala arbetsmarknaden och säkerställa att 

de genomförs och verkställs på lämpligt sätt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att, i samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer, på ett proaktivt 

och förutseende sätt bedöma behovet av att modernisera befintlig lagstiftning, däribland 

socialförsäkringssystemen, för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och 

samtidigt säkerställa skyddet för arbetstagare. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att samordna sina socialförsäkringssystem för att säkerställa att 

förmåner och sammanläggning av perioder kan överföras till ett annat land i enlighet 

med EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning. Parlamentet uppmuntrar 

arbetsmarknadens parter att vid behov uppdatera kollektivavtal så att nuvarande 

skyddsnormer kan upprätthållas även i det digitala arbetslivet. 

39. Europaparlamentet understryker att det är av yttersta vikt att skydda arbetstagarnas 

rättigheter inom delningstjänster – först och främst arbetstagares rätt att organisera sig, 

förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder, i överensstämmelse med nationell 

lagstiftning och praxis. Parlamentet påminner om att alla arbetstagare i 

delningsekonomin antingen är anställda eller egenföretagare beroende på 

omständigheter och att de måste klassificeras i enlighet därmed. Parlamentet uppmanar 



 

 

medlemsstaterna och kommissionen att inom sina respektive behörighetsområden 

säkerställa rättvisa arbetsvillkor och tillräckligt rättsligt och socialt skydd för alla 

arbetstagare i delningsekonomin, oberoende av deras status. 

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra riktlinjer om hur 

unionsrätten tillämpas på de olika typerna av plattformsaffärsmodeller, för att där det 

behövs täppa till luckor i lagstiftningen på området sysselsättning och social trygghet. 

Parlamentet anser att plattformsekonomins stora öppenhetspotential möjliggör en god 

spårbarhet, i linje med målet att verkställa befintlig lagstiftning. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utföra tillräckligt med arbetsinspektioner när det gäller 

onlineplattformar och att införa sanktioner i de fall då regler har överträtts, särskilt i 

fråga om arbets- och anställningsvillkor och särskilda krav avseende kvalifikationer. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ägna särskild 

uppmärksamhet åt odeklarerat arbete och falskt egenföretagande i denna sektor och att 

sätta plattformsekonomin på agendan för det europeiska forumet för att förbättra 

samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser för arbetsinspektioner. 

41. Europaparlamentet understryker betydelsen av att garantera grundläggande rättigheter 

och tillräckligt socialförsäkringsskydd åt det växande antalet egenföretagare, som är 

centrala aktörer inom delningsekonomin, inbegripet förhandlingsrätt och rätt till 

kollektiva åtgärder även vad gäller deras ersättning. 

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna att delningsekonomin också 

kommer att medföra störningar och att därför iordningställa dämpningsåtgärder för 

vissa sektorer samt stödja utbildning och omplacering. 

43. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att arbetstagare i delningsplattformar kan 

dra nytta av bärbarheten för betygsättningar och omdömen, vilket utgör deras digitala 

marknadsvärde, och betydelsen av att främja överförbarhet och ackumulering avseende 

betygsättningar och omdömen över olika plattformar samtidigt som man respekterar 

reglerna om uppgiftsskydd och integriteten för alla inblandade parter. Parlamentet 

noterar den potentiella risken för orättvisa och godtyckliga metoder rörande 

betygssystem på nätet, som kan påverka delningsplattformsarbetstagares arbetsvillkor 

och förmåner och deras möjlighet att få jobb. Parlamentet anser att mekanismer för 

betyg och omdömen bör utformas på ett transparent sätt och att arbetstagare bör 

informeras och rådfrågas på lämpliga nivåer, i överensstämmelse med medlemsstatens 

lagstiftning och praxis, om de allmänna kriterier som används för att utforma sådana 

mekanismer. 

44. Europaparlamentet understryker betydelsen av uppdaterad kompetens på den 

föränderliga arbetsmarknaden och av att se till att alla arbetstagare har tillräcklig 

kompetens efter vad som krävs i det digitala samhället och den digitala ekonomin. 

Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och delningsekonomins företag 

att göra livslångt lärande och digital kompetensutveckling tillgängligt. Parlamentet 

anser att det behövs offentliga och privata finansieringsmöjligheter för livslångt lärande 

och fortbildning, särskilt för mikroföretag och små företag. 

45. Europaparlamentet understryker betydelsen av distansarbete och ”smart arbete” inom 

ramen för delningsekonomin och framhåller i detta sammanhang att sådana 

arbetsformer måste jämställas med de traditionella. 



 

 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka i vilken utsträckning 

direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (2008/104/EG1) är 

tillämpligt på specifika onlineplattformar. Parlamentet anser att många förmedlande 

onlineplattformar strukturellt sett liknar bemanningsföretag (tresidigt avtalsförhållande 

mellan bemanningsföretagsanställd/plattformsarbetstagare; 

bemanningsföretag/onlineplattform; kundföretag/kund). 

47. Europaparlamentet uppmanar de nationella offentliga arbetsförmedlingarna och Eures-

nätverket att bli bättre på att sprida information om de möjligheter som erbjuds i 

delningsekonomin. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens 

parter att tillhandahålla adekvat information till plattformsarbetstagare om arbets- och 

anställningsvillkor och arbetstagares rättigheter samt om deras arbetsrelationer med 

både plattformar och användare. Parlamentet anser att plattformar bör spela en proaktiv 

roll när det gäller att tillhandahålla information till användare och arbetstagare om 

tillämplig lagstiftning så att de rättsliga kraven kan uppfyllas. 

49. Europaparlamentet uppmärksammar avsaknaden av data avseende förändringar på 

arbetsmarknaden som delningsekonomin gett upphov till. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att, även i samarbete med arbetsmarknadens parter, 

samla in mer tillförlitliga och övergripande data i detta avseende och uppmuntrar 

medlemsstaterna att utse ett redan befintligt nationellt behörigt organ till att övervaka 

och bedöma framväxande tendenser på delningsekonomins arbetsmarknad. Parlamentet 

betonar att det är viktigt med utbyte av information och bästa praxis mellan 

medlemsstaterna i detta sammanhang. Parlamentet understryker betydelsen av att 

övervaka arbetsmarknaden och arbetsvillkoren i delningsekonomin i syfte att bekämpa 

olagliga metoder. 

Delningsekonomins lokala dimension 

50. Europaparlamentet konstaterar att ett växande antal lokala myndigheter och kommuner 

redan aktivt arbetar med att reglera och utveckla delningsekonomin genom att fokusera 

på delningsmetoder både inom politiken och som en organisationsprincip för nya former 

av samarbetsbaserad förvaltning och deltagardemokrati. 

51. Europaparlamentet konstaterar att nationella, regionala och lokala myndigheter har stort 

manöverutrymme till att införa kontextspecifika åtgärder för att hantera tydligt 

identifierade mål av allmänintresse genom proportionella åtgärder som överensstämmer 

fullt ut med EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stödja 

medlemsstaterna i deras beslutsfattande och att hjälpa dem med att införa regler som är 

förenliga med EU-rätten. 

52. Europaparlamentet konstaterar att delningsekonomin först utvecklades i städer, eftersom 

förhållandena i städer, t.ex. befolkningstäthet och fysisk närhet, gynnar införandet av 

delningsmetoder, varigenom fokus vidgas från smarta städer till delande städer och 

övergången till mer medborgarvänliga infrastrukturer underlättas. Parlamentet är även 

övertygat om att delningsekonomin kan erbjuda stora möjligheter i områden utanför 

städer, landsbygdsområden och missgynnade områden, att den kan bidra med nya och 
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inkluderande former av utveckling och ha positiva socioekonomiska konsekvenser samt 

hjälpa marginaliserade samhällen genom indirekta fördelar för turismsektorn. 

Främjande av delningsekonomin 

53. Europaparlamentet framhåller betydelsen av lämpliga kompetenser, färdigheter och 

lämplig utbildning för att möjliggöra för så många människor som möjligt att spela en 

aktiv roll i delningsekonomin och släppa loss dess potential. 

54. Europaparlamentet betonar att IKT möjliggör för innovativa idéer inom 

delningsekonomin att utvecklas snabbt och effektivt, samtidigt som deltagarna, oavsett 

om de är användare eller tjänsteleverantörer, sammankopplas och får en starkare 

ställning genom att deras tillträde till och deltagande på marknaden främjas och 

avlägsna områden och landsbygdsområden görs mer tillgängliga. 

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett proaktivt sätt uppmuntra till 

offentligt-privat samarbete i synnerhet vad gäller påbörjande av användning av e-

legitimationer, för att höja konsumenternas och tjänsteleverantörernas tillit till 

transaktioner på internet med hjälp av EU:s ram för ömsesidigt erkännande av e-

legitimationer och att ta itu med andra befintliga hinder för delningsekonomins tillväxt, 

t.ex. hinder mot att tillhandahålla gränsöverskridande försäkringsplaner. 

56. Europaparlamentet framhåller att i och med införandet av 5G kommer logiken i våra 

ekonomier att förändras på ett genomgripande sätt och skapa större mångfald bland 

tjänster och göra dem mer lättillgängliga. Parlamentet betonar i detta hänseende vikten 

av att skapa en konkurrenskraftig marknad för innovativa företag, vilkas framgång i 

slutändan kommer att definiera styrkan i våra ekonomier.  

57. Europaparlamentet framhåller att delningsekonomin blir allt viktigare inom 

energisektorn och gör det möjligt för kunder, producenter, enskilda och samhällen att 

effektivt ta del av flera decentraliserade faser av den förnybara energicykeln, däribland 

egenproduktion och egenkonsumtion, lagring och distribution, i överensstämmelse med 

unionens klimat- och energimål. 

58. Europaparlamentet framhåller att delningsekonomin utvecklas framgångsrikt framför 

allt i sådana samhällen där modellerna för delning av kunskap och utbildning är starka, 

för att därigenom befästa och ha en katalysatoreffekt på kulturen av öppen innovation. 

Parlamentet betonar betydelsen av sammanhållna strategier och av utbyggnad av 

bredband och höghastighetsbredband som en förutsättning för att utveckla 

delningsekonomins fulla potential och dra nytta av fördelarna med delningsmodellen. 

Parlamentet påminner därför om behovet av att möjliggöra tillräcklig nättillgång för alla 

EU-medborgare, särskilt i glesbefolkade områden, avlägsna områden och 

landsbygdsområden där tillräckliga uppkopplingsmöjligheter fortfarande saknas. 

59. Europaparlamentet understryker att delningsekonomin måste få stöd för den utveckling 

och expansion som den genomgår och måste förbli öppen för forskning, innovationer 

och nya tekniker för att dra till sig investeringar. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att se till att EU:s lagstiftning och strategier är framtidssäkrade, 

särskilt med avseende på att inrätta icke-exklusiva, försöksinriktade platser för att 

främja digital konnektivitet och kompetens, stödja europeiska entreprenörer, nystartade 

företag och stimulera industri 4.0, innovationsnav, kluster och inkubatorer, samtidigt 



 

 

som man utvecklar samexistenssynergier med traditionella affärsmodeller. 

60. Europaparlamentet framhäver transportsektorns komplexa karaktär inom och utanför 

delningsekonomin. Parlamentet konstaterar att denna sektor är starkt reglerad. 

Parlamentet noterar potentialen hos delningsekonomins modeller att i betydande grad 

förbättra transportsystemets effektivitet och hållbara utveckling (däribland genom 

sammanhängande multimodala biljettsystem och resor inom ramen för en enskild resa 

för transportanvändare med appar från delningsekonomin) samt dess säkerhet och 

trygghet och att minska trafikens oönskade externa effekter i form av trafikstockningar. 

61. Europaparlamentet uppmanar berörda myndigheter att främja en gynnsam samexistens 

mellan delningstransporttjänster och det konventionella transportsystemet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att integrera delningsekonomin i arbetet kring ny former av 

teknik på transportområdet (uppkopplade fordon, självkörande fordon, integrerade 

digitala biljettsystem och intelligenta transportsystem), med tanke på deras starka 

samverkan och naturliga synergieffekter. 

62. Europaparlamentet betonar behovet av rättssäkerhet för plattformar och deras användare 

för att man ska kunna säkerställa delningsekonomins utveckling inom EU:s 

transportsektor. Parlamentet noterar att det inom mobilitetssektorn är viktigt att tydligt 

skilja mellan å ena sidan i) samåkning och kostnadsdelning vid resor som föraren valt 

att göra för egen del och å andra sidan ii) reglerade transporttjänster. 

63. Europaparlamentet erinrar om att inkvarteringstjänster mellan privatpersoner, enligt 

kommissionens beräkningar, är den största sektorn inom delningsekonomin baserat på 

genererad handel, medan transporter som tillhandahålls av privatpersoner till andra 

privatpersoner är den största sett till plattformsintäkter. 

64. Europaparlamentet framhåller att delningstjänster för boende inom turismsektorn är ett 

utmärkt sätt att använda resurser och underutnyttjat utrymme, särskilt i områden som 

vanligtvis inte gynnas av turismen. 

65. Europaparlamentet fördömer i detta avseende de bestämmelser som införs av vissa 

offentliga myndigheter, som syftar till att inskränka tillhandahållandet av inkvartering 

för turister via delningsekonomin. 

66. Europaparlamentet uppmärksammar svårigheterna för europeiska delningsplattformar 

med att få tillgång till riskkapital och med sina strategier för att utvidga verksamheten, 

vilket förvärras av att de inhemska marknaderna är små och fragmenterade och av en 

akut brist på gränsöverskridande investeringar. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att fullt ut utnyttja befintliga finansieringsinstrument för att 

investera i delningsföretag och att främja initiativ som underlättar tillgång till 

finansiering, särskilt för nystartade företag samt små och medelstora företag. 

67. Europaparlamentet betonar att finansiella system inom delningsekonomin, t.ex. 

gräsrotsfinansiering, är ett viktigt komplement till traditionella finansieringskanaler som 

en del av ett effektivt finansieringsekosystem. 

68. Europaparlamentet noterar att tjänster som tillhandahålls av små och medelstora företag 

i delningsekonomisektorn inte alltid är tillräckligt anpassade efter behoven hos personer 

med funktionsnedsättning och äldre. Parlamentet efterlyser verktyg och program 



 

 

inriktade på att stödja dessa operatörer i att ta hänsyn till behoven hos personer med 

funktionsnedsättning. 

69. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta och främja tillgången till 

lämpliga finansieringskanaler för europeiska entreprenörer som verkar i 

delningsekonomisektorn och även inom ramen för EU:s forsknings- och 

innovationsprogram Horisont 2020. 

70. Europaparlamentet noterar den snabba utvecklingen och ökande spridningen av 

innovativ teknik och innovativa digitala verktyg såsom blockkedjor och distribuerad 

databasteknik, även inom finanssektorn. Parlamentet framhåller att användningen av 

denna decentraliserade teknik kan möjliggöra ändamålsenliga transaktioner och 

förbindelser mellan privatpersoner i delningsekonomin, vilket leder till att det skapas 

oberoende marknader eller nätverk och till att den roll som mellanhänder spelar i dag i 

framtiden ersätts med delningsplattformarna. 

o 

o     o 

71. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

 


