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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 

защита на потребителите да включи в предложението за резолюция , което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства появата на икономиката на сътрудничеството в транспорта, туризма и 

услугите по настаняване, като признава, че с подходяща, проста и ясна регулаторна 

рамка тя има потенциала: 

а) да предостави по-голям избор, достъпност и по-разнообразни услуги за 

клиентите, като се увеличат и разнообразят както търсенето, така и 

предлагането; 

б) да насърчи нови форми на обмени на основата на сътрудничество между 

гражданите на ЕС, както и икономическия растеж, създаването на работни места 

и предприемачески възможности, особено за малките и средните предприятия в 

цяла Европа; 

в) да окаже положително въздействие върху мобилността на хората с увреждания и 

активно да насърчи устойчиви форми на мобилност; 

г) да подобри приобщаването на хора, които традиционно са изключени от пазара 

на труда; 

2. признава положителното въздействие на икономиката на сътрудничеството върху 

бързо растящия туристически сектор, като засилва индивидуалните възможности за 

печалба и местните икономики, както и предоставя инструменти, за да се отговори 

по-добре на търсенето, например по време на пикове на търсенето и в отдалечени 

райони, а също и отразява различните предпочитания на пътниците, особено  лицата 

с по-ниски доходи; отбелязва, че степента на удовлетвореност на клиентите от 

услугите на икономиката на сътрудничеството в областта туризма е висока; счита, 

че икономиката на сътрудничеството следва да бъде изцяло включена в политиката 

на ЕС в областта на туризма; подчертава необходимостта да се насърчи полезно  

съвместно съществуване между традиционните туристически услуги и икономиката 

на сътрудничеството; 

3. настоятелно призовава Комисията да предложи подходящи мерки за преодоляване 

на предизвикателствата, които възникват при използване от европейските 

потребители на онлайн платформи със седалище извън ЕС, в извъневропейска 

културна и регулаторна среда, като се отдава специално значение на защитата на 

данните, здравето и безопасността, данъчното облагане и трудовото право; 

4. припомня, че според оценките на Комисията краткосрочното настаняване, 

осигурявано от собственик на жилище, е най-големият сектор на икономиката на 

сътрудничеството въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните 

пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по 

приходи от платформи; 

5. подчертава, че в сектора на туризма споделянето на жилища представлява отлично 
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използване на ресурсите и на неизползваното в достатъчна степен пространство, 

особено в райони които традиционно нямат изгода от туризма; 

6. осъжда в тази връзка налагането от някои публични органи на правила, които имат 

за цел ограничаване на предлагането на туристическо настаняване чрез 

икономиката на сътрудничеството; 

7. приветства възможностите, които икономиката на сътрудничеството предлага за 

гъвкаво работно време, което е съобразено с други ангажименти, като по този начин 

се спомага за връщането на безработните на пазара на труда; 

8. отбелязва, че отговорът на държавите членки по отношение на развитието на 

икономиката на сътрудничеството досега е бил силно фрагментиран, което създава 

несигурност и в някои случаи разкрива поле за протекционистки мерки; във връзка 

с това приветства съобщението на Комисията относно „Европейска програма за 

икономиката на сътрудничеството“ и се опитва да определи икономиката на 

сътрудничеството, но изразява съжаление, че не успява да създаде ясна 

хармонизирана правна рамка за икономиката на сътрудничеството в целия 

Европейски съюз и да проучи как съществуващото законодателство отговаря на 

потребностите на икономиката на сътрудничеството; поради това припомня 

необходимостта от задълбочен анализ (включително макроикономическите, 

социалните и екологичните последици от икономиката на сътрудничеството), 

последван при необходимост най-късно до 2018 г. от пропорционални регулаторни 

стъпки от страна на Комисията; 

9. подчертава необходимостта от хармонизиране между икономиката на 

сътрудничеството и традиционните икономически форми в областта на обучението, 

професионалните квалификации и данъчните и социалните задължения; 

10. изразява съжаление, че действащото в момента законодателство, а именно 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година 

за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-

специално на електронната търговия на вътрешния пазар1 , както и Директива 

2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година 

относно услугите на вътрешния пазар2, не се прилага правилно; призовава 

Комисията и държавите членки да гарантират, че законодателството, което се 

прилага за моделите на икономиката на сътрудничеството, не нарушава 

законодателството на ЕС и принципите на вътрешния пазар; 

11. отбелязва, че икономиката на сътрудничеството значително допринася за 

устойчивостта на секторите на транспорта и туризма, като дава възможност за 

оптимизиране на съществуващите ресурси чрез използване на ненапълно усвоявани 

активи и разработване на нови услуги и продукти без широкомащабни инвестиции; 

изтъква, освен това, че насърчава участието на гражданите в тези сектори и 

разпространението на ползите от туризма във всички региони, включително най-

отдалечените, планинските и селските райони; 

                                                 
1 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1. 
2 OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 
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12. подчертава, че в контекста на икономиката на сътрудничеството регулаторната 

рамка следва да бъде за предпочитане на секторна основа и да се стреми да постави 

потребителя в центъра на дейностите, да гарантира лоялна конкуренция, да 

насърчава иновациите и да допринася за цялостното развитие и изпълнение на 

целите на транспортната политика на ЕС, като например намаляване на 

въглеродните емисии, намаляване на замърсителите и шума, териториално 

сближаване, достъпност на цените, достъпност и безопасност; изтъква, че 

въпросите, свързани със защитата на потребителите, разпределението на 

отговорността, спазването на данъчното законодателство, схемите за застраховане, 

социалната закрила на работниците (независимо дали са наети или самостоятелно 

заети), правата на хората с увреждания и защитата на данните са най-спешните 

приоритети, и следователно насърчава Комисията и държавите членки да прилагат 

съществуващото законодателство, както и да предложат допълнителни 

законодателни актове, основани на правилни оценки, ако това се счита за 

необходимо; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 

координират, въз основа на подобрени мерки, инициативите и най-добрите 

практики, свързани с икономиката на сътрудничеството, с цел насърчаване на 

положителното развитие на този сектор в Европа; 

13. очаква Комисията да предостави допълнителни насоки на държавите членки, с цел 

да се избегне разпокъсаността и да се насърчат държавите членки да обменят 

помежду си най-добри практики и да намалят законодателната тежест; подчертава, 

че в много случаи икономиката на сътрудничеството прилага мерки за 

саморегулиране и улеснява механизми за изграждане на доверие сред 

потребителите; изтъква, че една регулаторна рамка следва да бъде подходяща (като 

взема под внимание дали услугите се предоставят от професионалисти или от 

партньори), и следва да не възпрепятства иновациите като създава сериозни пречки 

за предприемачеството в ЕС; 

14. отбелязва, че икономиката на сътрудничеството е предизвикателство и за пазара на 

труда, схемите за заетост и предприемачеството, тъй като има както предимства, 

така и недостатъци; настоятелно призовава държавите членки да насърчават 

създаването на нови качествени работни места и възможности за печалба в 

икономиката на сътрудничеството, като обръщат внимание особено на онези, които 

традиционно са изключени от пазара на труда, и като гарантират справедливи 

условия на труд и трудови правоотношения, както и спазване на правата на 

работниците; насърчава сътрудничеството между всички заинтересовани 

участници, които да поемат своите отговорности, успоредно с регулаторна намеса, 

ако това е необходимо; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 

преценят дали работниците в икономиката на сътрудничеството са подходящо 

обхванати от рамката на социална сигурност; 

15. подчертава, че икономическият модел на икономиките на сътрудничеството се 

основава на доверието на ползвателите, по-специално с коментарите в интернет; 

подчертава колко е важно да се позволи на ползвателите да имат достъп до 

надеждна и обективна информация относно качеството на услугите, предлагани от 

платформите за сътрудничество; 

16. призовава Комисията и държавите членки да гарантират справедливост и 
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прозрачност между тези, които работят в рамките на икономиката на 

сътрудничеството, и традиционните икономически оператори, както и да осигурят 

високо равнище на защита на потребителите, особено що се отнася до аспекти, 

свързани с безопасността, сигурността, здравето, защитата на неприкосновеността 

на личния живот и точното информиране; 

17. припомня потенциала на моделите на икономиката на сътрудничество за 

значително подобряване на ефективността на транспортната система и чрез 

използване на съществуващия капацитет, за по-голяма достъпност на отдалечените 

райони и намаляване на нежеланите странични ефекти на транспорта, като 

например задръстванията и емисиите; призовава съответните органи да насърчават 

полезното съвместно съществуване на основани на сътрудничество транспортни 

услуги и на конвенционалната транспортна система, включително в местното 

планиране на мобилността и схемите за информация и билети, и да избягват 

административни системи или законодателни мерки, които могат да доведат до 

изключване на  основани на сътрудничество транспортни услуги от транспортно 

планиране и операции, с цел да се позволи създаването на гладки и цялостни вериги 

за пътуване „от врата до врата“ и насърчаване на устойчивата мобилност; 

подчертава, че съчетаването на икономиката на сътрудничеството и обществения 

транспорт предлага големи възможности за свързване на хора и области, в частност 

тези, които са били лошо свързани в миналото; 

18. подчертава, че в съответствие с по-широката цифровизация на транспортните 

услуги в Европа, за по-нататъшното развитие на икономиката на сътрудничеството 

високоскоростната безжична и фиксирана свързаност е от съществено значение; 

19. призовава за преразглеждане на условията, определящи предоставянето на услуги 

от независими лица в регулирани сектори, като градския и междуградския 

пътнически автомобилен превоз, за да се гарантира наличие на единна регулаторна 

рамка, която да съчетава условията за достъп до професията при зачитане на 

правото на ЕС с режим на непрекъснато и устойчиво предоставяне на услуги, с 

което да се предотвратяват ситуации на нелоялна конкуренция; 

20. счита, че бизнес моделите на сътрудничеството представляват основен ресурс за 

устойчивото развитие на връзките в отдалечените, планинските и селските райони, 

макар и тези райони по природа да не способстват за развитието на икономиката на 

сътрудничеството; 

21. приветства факта, че цифровата революция с приложенията на икономиката на 

сътрудничеството даде възможност за безпрепятствена продажба на билети за 

мултимодален транспорт и превоз в едно пътуване за ползвателите на транспортни 

услуги; 

22. приканва Комисията да включи икономиката на сътрудничеството в работата си по 

нови технологии в транспорта (свързани и автономни превозни средства, 

електронна продажба на билети, интелигентни транспортни системи), заради 

техните силни и естествени взаимодействия; 

23. подчертава в областта на транспорта значителния принос на икономиката на 

сътрудничеството за безопасността и сигурността (ясно идентифициране на 
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страните, реципрочна оценка, доверени трети лица, проверка на спецификациите); 

24. посочва, че голямото разнообразие на модели, продукти и услуги на икономиката на 

сътрудничеството в различни сектори затруднява класифицирането на дейностите; 

подчертава обаче необходимостта от ясно разграничение в терминологията на ЕС 

между платформите за посредничество, които не генерират търговска печалба за 

своите ползватели, и тези, които свързват доставчик на услуга (със стопанска цел) и 

клиент, със или без отношения на подчиненост между доставчик на услуги и 

платформа, от улесняване на спазването от всички страни на техните данъчни и 

социални задължения и  осигуряване на защита на потребителите; призовава 

Комисията също така да изясни терминологията на ЕС, свързана с услуги на 

споделено пътуване, съвместно ползване на автомобил и споделено пътуване, за да 

се гарантира подходящата им класификация по отношение на транспортната 

политика на ЕС; настоятелно призовава Комисията да излезе с предложения за 

адаптиране на законодателството на ЕС, ако е необходимо; настоятелно призовава 

Комисията да започне проучване относно ролята на праговете в икономиката на 

сътрудничеството и относно необходимостта от стандартизиране на процедурите, 

необходими за извършването на професионална дейност; 

25. призовава държавите членки да установят мерки и обмен на най-добри практики за 

данъчно облагане с цел намаляване на възможността за поява на дейности на 

„сивата“ икономика и избягване на данъци в съответствие с услугите на 

икономиката на сътрудничеството; подчертава потенциала на платформите за 

сътрудничество за подобряване на данъчната прозрачност чрез използването на 

методи за електронно плащане и освен това насърчава разработването на 

подходящи съвременни решения за плащане на данъци в икономиката на 

сътрудничеството, без да се създават ненужни пречки; настоятелно призовава 

държавите членки да изяснят какво имат предвид под облагаема печалба и 

освободени от данъци дейности, като например споделяне на разходите, и 

припомня, че данъците следва да бъдат плащани, а задълженията за социална 

закрила – да бъдат изпълнявани в съответствие с националното законодателство на 

мястото, където се генерират печалбите; 

26. призовава за безпрепятствен достъп, за да бъде възможно и възрастните хора и 

хората с увреждания да бъдат част от предлаганото разнообразие от услуги от 

икономиката на сътрудничеството; 

27. приветства факта, че платформите за посредничество въведоха нова пазарна 

динамика чрез конкуренция  между тях, със съществуващите оператори и 

корпоративни структури, а също и чрез подкопаване на съществуващите монополи 

и предотвратяване на нови такива; признава обаче, че без подходяща и ясна правна 

рамка може да съществува потенциален риск от това, платформите за 

посредничество да създадат господстващо положение на пазара, което да вреди на 

многообразието на икономическата екосистема; поради това изисква от държавите 

членки и Комисията да наблюдават развитието на пазара и икономическите и 

социалните последици, за да се преодолеят явни случаи на неефективност на пазара, 

и ако е необходимо, да предложат мерки с оглед гарантиране на 

конкурентоспособността на европейските предприятия на европейския пазар и 

създаване на благоприятни пазарни условия за микро-, малки и средни предприятия; 
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28. отбелязва, че цифровизацията и свободното движение на данни са един от най-

основните инструменти при  реформирането на транспортния и туристическия 

сектори, и признава значението на собствеността и достъпа до данните; 

следователно призовава Комисията да публикува без по-нататъшно отлагане пътна 

карта към освобождаването на данните за обществения транспорт и хармонизирани 

стандарти с цел стимулиране на нововъведения за обработка на голямо количество 

данни и предоставяне на новите услуги; подчертава значението на гарантирането на 

свободния поток на данни, преносимостта на данните и оперативната съвместимост 

между пазарните платформи; 

29. признава ролята, която може да играе капацитетът на платформите за 

сътрудничество за самоуправление при намаляването на проблемите, породени от 

асиметрията на информацията, и коригирането на други случаи на неефективност на 

пазара; подчертава, че в много случаи икономиката на сътрудничеството прилага 

мерки за саморегулиране и улеснява механизми за изграждане на доверие сред 

потребителите; призовава Комисията, държавите членки и местните органи да 

проучат възможностите за насърчаване на свободното движение на данни чрез 

създаване на евентуални административни дерогации за дружества, които 

предоставят достатъчно данни за осъществяването на целите на обществената 

политика, които трябва да бъдат наблюдавани; подчертава необходимостта от 

оказване на подкрепа на растежа на икономиката на сътрудничеството чрез мерки, 

насочени към намаляване на административната тежест за физическите лица и 

бизнеса, и гарантиране на достъп до финансиране, в това число колективно 

финансиране; 

30. подчертава, че въпреки че онлайн посредниците са обект на цялото законодателство 

на Европейския съюз и наред с това трябва да го спазват, включително 

законодателството за защита на потребителите и за конкуренцията, ограничаването 

на отговорността на посредниците е от съществено значение за защитата на 

отворения характер на интернет, основните права, правната сигурност и иновациите 

в транспортния сектор; 

31. подкрепя бързото развитие на икономиката на сътрудничеството и настоятелно 

призовава Комисията да направи проучвания за наблюдение на динамиката на 

пазара и за оценка на икономическото и социалното въздействие на икономиката на 

сътрудничеството в секторите на транспорта и туризма; 

32. счита, че стартиращите предприятия в секторите на транспорта и туризма следва да 

бъдат подпомагани, по-специално чрез обучение; подчертава необходимостта от 

специално обучение, за да могат професионалистите да развиват цифрови умения, 

насочени към моделите на икономиката на сътрудничеството, отчитайки новите 

изисквания и очакванията на потребителите; 

33. призовава Комисията, държавите членки и местните органи да се ангажират със 

съответните представители на икономиката на сътрудничеството, ползвателите и 

доставчиците на услуги и когато е уместно, НПО и професионалните съюзи, в 

диалога между заинтересованите страни и процедурите за оценка на въздействието, 

за да се осигури правилната интеграция и възможности за развитие на услугите в 

икономиката на сътрудничеството; призовава Комисията в това отношение да 
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използва като пример серията от семинари за услугите за краткосрочно отдаване 

под наем, проведени от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 

МСП“, с цел улесняване на обмена между представители на националните 

институции и на институциите на ЕС, сектора и гражданското общество и 

осигуряване на насоки за националните разпоредби, вдъхновени от най-добрите 

практики в областта на основаните на сътрудничество транспортни услуги във 

връзка с въпроси като подобряване на достъпа до пазара, градска мобилност или 

данъчна прозрачност. 
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