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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta vznik kolaboratívneho hospodárstva v oblasti dopravy a cestovného ruchu a 

hosťujúcich služieb a uznáva, že ak sa zavedie vhodný, jednoduchý a jasný regulačný 

rámec, toto kolaboratívne hospodárstvo má potenciál: 

a) poskytovať zákazníkom väčší výber, cenovú dostupnosť a rôznorodejšie služby a 

zvyšovať a diverzifikovať dopyt i ponuku; 

b) podporovať nové formy kolaboratívnej výmeny medzi občanmi EÚ, ako aj o 

hospodársky rast, pracovné miesta a podnikateľské príležitosti, najmä pre malé a 

stredné podniky v celej Európe; 

c) pozitívne vplývať na mobilitu ľudí so zdravotným postihnutím a na aktívnu podporu 

udržateľných foriem mobility; 

d) zlepšiť začlenenie ľudí, ktorí mohli byť tradične vylúčení z trhu práce; 

2. uznáva, že kolaboratívne hospodárstvo má pozitívny vplyv na rýchlo rastúce odvetvie 

cestovného ruchu, podporuje individuálne možnosti zárobku a miestne ekonomiky a 

poskytuje nástroje umožňujúce lepšie reagovať na dopyt, napríklad počas špičiek dopytu a 

v odľahlých oblastiach, a odráža rôzne preferencie cestujúcich, najmä cestujúcich s 

nižšími príjmami; konštatuje, že úroveň spokojnosti spotrebiteľov so službami cestovného 

ruchu v rámci kolaboratívneho hospodárstva je vysoká; domnieva sa, že kolaboratívne 

hospodárstvo by malo byť plne začlenené do úniovej politiky cestovného ruchu; 

zdôrazňuje, že je nutné podporovať prospešnú koexistenciu medzi tradičnými službami 

cestovného ruchu a kolaboratívnym hospodárstvom; 

3. naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla vhodné opatrenia na riešenie výziev, ktoré vznikajú, 

keď európski spotrebitelia používajú online platformy so sídlom mimo EÚ, v 

neeurópskych kultúrnych a regulačných kontextoch, a to najmä v súvislosti s ochranou 

údajov a právnymi predpismi v oblasti zdravia, bezpečnosti, daní a zamestnania; 

4. pripomína, že podľa odhadov Komisie poskytovanie ubytovania medzi jednotlivcami je 

najväčším odvetvím kolaboratívneho hospodárstva z hľadiska objemu vytvoreného 

obchodu, zatiaľ čo spoločné využívanie vozidiel medzi jednotlivcami je najväčším 

odvetvím z hľadiska príjmov platforiem; 

5. zdôrazňuje, že v odvetví cestovného ruchu predstavuje spoločné využívanie bytov a 

domov vynikajúce využívanie zdrojov a nedostatočne využívaného priestoru, najmä v 

oblastiach, ktoré tradične nemajú prospech z cestovného ruchu; 

6. v tejto súvislosti odsudzuje predpisy, ktoré zaviedli niektoré verejné orgány a ktorých 

cieľom je obmedziť poskytovanie turistického ubytovania prostredníctvom 

kolaboratívneho hospodárstva; 

7. víta príležitosti, ktoré kolaboratívne hospodárstvo ponúka v oblasti pružného pracovného 
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času, čo umožňuje zladiť prácu s ďalšími povinnosťami a pomáha ľuďom, ktorí stratili 

prácu, aby sa opäť začlenili do trhu práce; 

8. konštatuje, že reakcia členských štátov na rozvoj modelov kolaboratívneho hospodárstva 

bola doteraz veľmi roztrieštená, čo vytvára neistotu a v niektorých prípadoch otvára 

priestor na protekcionistické opatrenia; v tejto súvislosti víta oznámenie Komisie s 

názvom Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo a snahu o vymedzenie 

kolaboratívneho hospodárstva, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa neusiluje o 

vytvorenie explicitného harmonizovaného právneho rámca pre kolaboratívne 

hospodárstvo v celej Európskej únii a neskúma, ako existujúce právne predpisy riešia 

otázku potrieb kolaboratívneho hospodárstva; pripomína preto, že je potrebná hĺbková 

analýza (vrátane makroekonomických, sociálnych a environmentálnych dôsledkov 

kolaboratívneho hospodárstva), ako aj primerané regulačné opatrenia, ktoré Komisia v 

prípade potreby prijme najneskôr do roku 2018; 

9. zdôrazňuje potrebu harmonizácie medzi kolaboratívnym hospodárstvom a tradičnými 

hospodárskymi formami v oblastiach odbornej prípravy, odborných kvalifikácií a 

daňových a sociálnych povinností; 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti platné právne predpisy, najmä smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch 

služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode1 a 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na 

vnútornom trhu2, sa nevykonávajú správne; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, aby právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na modely kolaboratívneho 

hospodárstva, neboli v rozpore s úniovými právnymi predpismi a zásadami vnútorného 

trhu; 

11. poukazuje na to, že kolaboratívne hospodárstvo významne prispieva k udržateľnosti 

odvetvia cestovného ruchu a dopravy a umožňuje optimalizovať existujúce zdroje 

využívaním nedostatočne využívaných aktív a rozvíjaním nových služieb a produktov bez 

rozsiahlych investícií; okrem toho poukazuje na to, že kolaboratívne hospodárstvo 

podporuje zapojenie občanov do týchto odvetví a pomáha zabezpečiť, aby úžitok z 

cestovného ruchu mali všetky regióny vrátane najvzdialenejších, horských a vidieckych 

regiónov; 

12. zdôrazňuje, že v kontexte kolaboratívneho hospodárstva by regulačný rámec mal 

prednostne spočívať na odvetvovom základe a mal by sa snažiť, aby bol zákazník v centre 

činností, mal by zabezpečovať spravodlivú hospodársku súťaž, podporovať inovácie a 

prispievať k celkovému rozvoju a plneniu cieľov dopravnej politiky EÚ, ako je zníženie 

emisií uhlíka v doprave, zníženie znečisťujúcich látok a hluku, územná súdržnosť, cenová 

dostupnosť, prístupnosť a bezpečnosť; zdôrazňuje, že otázky týkajúce sa ochrany 

spotrebiteľa, zodpovednosti, dodržiavania daňových predpisov, systémov poistenia, 

sociálnej ochrany pracovníkov (bez ohľadu na to, či sú zamestnancami alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami), práv osôb so zdravotným postihnutím a ochrany údajov sú 

najnaliehavejšie, a nabáda preto Komisiu a členské štáty, aby presadzovali existujúce 

právne predpisy a aby – ak to považujú za potrebné – navrhli ďalšie právne predpisy, a to 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2000, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 
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na základe riadneho posúdenia; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na základe 

zlepšených opatrení koordinovali iniciatívy a osvedčené postupy týkajúce sa 

kolaboratívneho hospodárstva s cieľom podporiť pozitívny rozvoj tohto odvetvia v 

Európe; 

13. očakáva, že Komisia poskytne členským štátom ďalšie usmernenia s cieľom zabrániť 

roztrieštenosti a že bude nabádať členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy a 

znížili legislatívnu záťaž; zdôrazňuje, že v mnohých prípadoch kolaboratívne 

hospodárstvo uplatňuje samoregulačné opatrenia a uľahčuje mechanizmy na budovanie 

dôvery medzi spotrebiteľmi; zdôrazňuje, že regulačný rámec by mal byť primeraný (tým, 

že zohľadní, či služby poskytujú profesionáli alebo si služby poskytujú jednotlivci) a 

nemal by brzdiť inovácie tým, že vytvorí prekážky podnikania v EÚ; 

14. konštatuje, že kolaboratívne hospodárstvo je výzvou aj pre trh práce, systémy 

zamestnanosti a podnikanie a že má svoje výhody aj nevýhody; naliehavo vyzýva členské 

štáty, aby podporovali vytváranie nových pracovných miest a príležitostí kvalitného 

zárobku v rámci kolaboratívneho hospodárstva, a to najmä pre tých, ktorí sú tradične 

vylúčení z trhu práce, zabezpečením spravodlivých pracovných podmienok a pracovných 

vzťahov a dodržiavaním práv pracovníkov; nabáda na spoluprácu medzi všetkými 

zainteresovanými stranami, ktoré musia prevziať svoju zodpovednosť, a to súbežne s 

regulačným zásahom, ak je to potrebné; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

posúdili, či sa na pracovníkov v kolaboratívnom hospodárstve riadne vzťahuje rámec 

sociálneho zabezpečenia; 

15. zdôrazňuje, že hospodársky model kolaboratívneho hospodárstva je založený na dôvere 

používateľov, najmä v online komentáre; zdôrazňuje, že je dôležité umožniť 

používateľom, aby mali prístup k spoľahlivým a objektívnym informáciám o kvalite 

služieb ponúkaných na kolaboratívnych platformách; 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili spravodlivosť a transparentnosť medzi 

osobami pracujúcimi v kolaboratívnom hospodárstve a tradičnými hospodárskymi 

subjektmi a aby zabezpečili vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, najmä pokiaľ ide o 

aspekty týkajúce sa bezpečnosti, zdravia, ochrany súkromia a presných informácií; 

17. pripomína potenciál modelov kolaboratívneho hospodárstva podstatne zvýšiť efektívnosť 

dopravného systému a využívaním existujúcich kapacít vo väčšej miere sprístupniť 

odľahlé oblasti a znížiť neželané vonkajšie vplyvy dopravy, ako sú preťaženie a emisie; 

vyzýva príslušné orgány, aby podporovali prospešnú koexistenciu kolaboratívnych 

dopravných služieb a konvenčného systému dopravy – vrátane plánovania miestnej 

mobility, systémov poskytovania informácií a predaja cestovných lístkov – a aby sa 

vyhýbali administratívnym systémom alebo legislatívnym opatreniam, ktoré by mohli 

viesť k vylúčeniu kolaboratívnych dopravných služieb z dopravného plánovania a 

operácií, s cieľom umožniť vytvorenie reťazcov kompletného hladkého cestovania „od 

dverí k dverám“ a podporiť udržateľnú mobilitu; zdôrazňuje, že kombinácia 

kolaboratívneho hospodárstva a verejnej dopravy ponúka veľký priestor na spájanie ľudí a 

oblastí, a to najmä oblastí, s ktorými bolo v minulosti nedostatočné spojenie; 

18. zdôrazňuje, že v súlade so širšou digitalizáciou európskych dopravných služieb má 

vysokorýchlostná bezdrôtová a pevná prepojiteľnosť zásadný význam pre ďalší rozvoj 

kolaboratívneho hospodárstva; 
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19. požaduje, aby sa prepracovali podmienky upravujúce nezávislé poskytovanie služieb v 

regulovaných odvetviach, ako je mestská a medzimestská cestná osobná doprava, s 

cieľom vytvoriť jednotný regulačný rámec, ktorý by spájal podmienky prístupu k 

povolaniu v súlade s právom EÚ s režimom, ktorý zabezpečuje sústavné a stabilné 

poskytovanie služieb, aby sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži; 

20. domnieva sa, že obchodné kolaboratívne modely sú významnou možnosťou trvalo 

udržateľného rozvoja spojov v odľahlých, horských a vidieckych regiónoch, hoci tieto 

oblasti nie sú prirodzene priaznivé pre rozvoj kolaboratívneho hospodárstva; 

21. víta skutočnosť, že digitálna revolúcia umožnila plynulý predaj multimodálnych 

cestovných lístkov a jednosmerné cestovanie pre používateľov dopravy, ktorí majú 

aplikácie kolaboratívneho hospodárstva; 

22. vyzýva Komisiu, aby začlenila kolaboratívne hospodárstvo do svojej práce v oblasti 

nových technológií v doprave (prepojené vozidlá, autonómne vozidlá, integrovaný 

digitálny predaj cestovných lístkov, inteligentné dopravné systémy), a to z dôvodu ich 

silnej interakcie a prirodzených synergií; 

23. zdôrazňuje, že v oblasti dopravy kolaboratívne hospodárstvo významne prispieva k 

bezpečnosti a ochrane (jasná identifikácia strán, vzájomné hodnotenie, dôveryhodné tretie 

strany, overenie špecifikácií); 

24. poukazuje na to, že veľká rozmanitosť modelov kolaboratívneho hospodárstva, produktov 

a služieb v rôznych oblastiach sťažuje klasifikáciu činností; zdôrazňuje však, že v 

terminológii EÚ je nutné jasne rozlišovať medzi platformami sprostredkovania, ktoré 

nevytvárajú zisk pre svojich používateľov, a platformami, ktoré prepájajú poskytovateľa 

služieb (ktorý podniká za účelom zisku) a klienta, a to bez pracovnoprávneho vzťahu 

medzi poskytovateľom služieb a platformou alebo so zachovaním tohto vzťahu, s cieľom 

uľahčiť, aby všetky strany dodržiavali svoje daňové a sociálne povinnosti, a zabezpečiť 

ochranu spotrebiteľa; vyzýva Komisiu, aby tiež objasnila terminológiu EÚ týkajúcu sa 

car-sharing, car-pooling a spolujazdy, s cieľom zabezpečiť primeranú klasifikáciu týchto 

termínov z hľadiska dopravnej politiky EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípade 

potreby predložila návrhy na prispôsobenie právnych predpisov Únie; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby začala vypracovanie štúdie o úlohe prahových hodnôt v  kolaboratívnom 

hospodárstve a o potrebe normalizácie postupov nutných na vykonávanie profesijnej 

činnosti; 

25. vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia a výmenu osvedčených postupov zdaňovania, 

s cieľom znížiť riziko činností tieňovej ekonomiky a vyhýbania sa daňovým povinnostiam 

v odvetví služieb kolaboratívneho hospodárstva; zdôrazňuje potenciál kolaboratívnych 

platforiem pre zlepšenie daňovej transparentnosti vďaka využívaniu elektronických 

platobných metód a ďalej nabáda k rozvoju vhodných progresívnych riešení platenia daní 

v rámci kolaboratívneho hospodárstva bez toho, aby sa vytvárali zbytočné prekážky; 

nalieha na členské štáty, aby objasnili, čo považujú za zdaniteľný zisk a za činnosti 

oslobodené od dane (napr. spoločné znášanie nákladov) a pripomína, že dane by sa mali 

platiť a povinnosti sociálnej ochrany by sa mali plniť v súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi platnými v mieste, kde boli zisky vytvorené; 

26. požaduje bezbariérovú prístupnosť, aby sa zabezpečilo, že aj staršie osoby a ľudia so 
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zdravotným postihnutím majú prístup k rôznym zdrojom, ktoré ponúkajú služby v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva; 

27. víta skutočnosť, že platformy sprostredkovania priniesli novú trhovú dynamiku tým, že si 

konkurujú navzájom, že konkurujú existujúcim subjektom a korporatívnym štruktúram, a 

tým, že oslabujú existujúce monopoly a bránia vzniku nových; uznáva však, že bez 

primeraného a jasného právneho rámca by mohlo dôjsť k tomu, že platformy 

sprostredkovania si na trhu vybudujú dominantné pozície, čím sa naruší rozmanitosť 

hospodárskeho ekosystému; žiada preto členské štáty a Komisiu, aby sledovali vývoj trhu 

a hospodárske a sociálne dôsledky s cieľom riešiť problém jednoznačných zlyhaní trhu a 

aby v prípade potreby navrhli opatrenia na zaistenie konkurencieschopnosti európskych 

podnikov na európskom trhu a na vytvorenie priaznivých trhových podmienok pre 

mikropodniky a malé a stredné podniky; 

28. berie na vedomie, že digitalizácia a voľný tok údajov sú jedným z najdôležitejších 

nástrojov pri reformovaní odvetvia dopravy a cestovného ruchu a uznáva význam 

vlastníctva a prístupu k údajom; vyzýva preto Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu 

zverejnila plán uvoľňovania údajov o doprave, ktoré sú financované z verejných zdrojov, 

a harmonizovaných noriem, a to v záujme naštartovania inovácií náročných na údaje a 

poskytovania nových služieb; zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť voľný pohyb údajov, 

prenosnosť údajov a interoperabilitu medzi platformami na trhu; 

29. uznáva úlohu, ktorú môžu samosprávne schopnosti kolaboratívnych platforiem zohrávať 

pri riešení problémov spôsobených informačnou asymetriou a pri náprave ďalších zlyhaní 

trhu; zdôrazňuje, že v mnohých prípadoch kolaboratívne hospodárstvo uplatňuje 

samoregulačné opatrenia a uľahčuje mechanizmy na budovanie dôvery medzi 

spotrebiteľmi; žiada Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby preskúmali možnosti 

podpory voľného toku údajov zavedením možných administratívnych výnimiek pre 

spoločnosti, ktoré poskytujú dostatok údajov na monitorovanie plnenia cieľov verejnej 

politiky; zdôrazňuje potrebu podporiť rast kolaboratívneho hospodárstva pomocou 

opatrení zameraných na zníženie administratívneho zaťaženia jednotlivcov a podnikov a 

na zabezpečenie prístupu k finančným prostriedkom vrátane kolektívneho financovania; 

30. zdôrazňuje, že hoci internetoví sprostredkovatelia podliehajú všetkým právnym predpisom 

Európskej únie, a to aj v oblasti ochrany spotrebiteľa a hospodárskej súťaže, a musia ich 

dodržiavať, bezpečné prístavy zodpovednosti sprostredkovateľov sú zásadne dôležité pre 

ochranu otvorenosti internetu, základných práv, právnej istoty a inovácie v odvetví 

dopravy; 

31. podporuje rýchly rozvoj kolaboratívneho hospodárstva a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala štúdie sledujúce dynamiku trhu a posudzujúce hospodársky a sociálny vplyv 

kolaboratívneho hospodárstva na odvetvia cestovného ruchu a dopravy; 

32. domnieva sa, že začínajúce podniky v odvetviach cestovného ruchu a dopravy by sa mali 

podporovať, a to najmä prostredníctvom odbornej prípravy; zdôrazňuje potrebu 

špecifickej odbornej prípravy, aby sa pracovníkom v týchto odvetviach umožnilo, aby si 

rozvíjali svoje elektronické zručnosti zamerané na modely kolaboratívneho hospodárstva, 

a to berúc do úvahy nové požiadavky a očakávania spotrebiteľov; 

33. vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby s príslušnými zástupcami 
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kolaboratívneho hospodárstva, používateľmi a poskytovateľmi služieb a, ak je to 

relevantné, s mimovládnymi organizáciami a odbormi viedli dialóg zainteresovaných 

subjektov a vykonávali postupy posudzovania vplyvu, s cieľom zabezpečiť riadnu 

integráciu a príležitosti rozvoja služieb kolaboratívneho hospodárstva; v tejto súvislosti 

vyzýva Komisiu, aby ako príklad použila série seminárov, ktoré zorganizovalo generálne 

riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, o službách krátkodobých 

prenájmov ubytovania, s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi zástupcami inštitúcií 

členských štátov a inštitúcií EÚ, priemyslu a občianskej spoločnosti a poskytnúť 

usmernenia pre vnútroštátne predpisy inšpirované najlepšími postupmi v oblasti 

kolaboratívnych dopravných služieb, pokiaľ ide o otázky, ako sú zlepšenie prístupu na trh, 

mestská mobilita alebo daňová transparentnosť. 
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