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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar uppkomsten av delningsekonomin inom transport- och 

turism- samt restaurang- och hotelltjänster, och erkänner att den, med ett lämpligt, enkelt 

och tydligt regelverk, har potential att  

a) erbjuda kunderna fler valmöjligheter, överkomliga priser och mer varierade tjänster 

som ökar och diversifierar både utbud och efterfrågan, 

b) främja nya former av samarbetsinriktade utbyten mellan EU:s medborgare, samt 

ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och företagarmöjligheter, särskilt för små och 

medelstora företag i hela Europa, 

c) ha en positiv effekt på rörligheten för personer med funktionsnedsättning och aktivt 

stödja hållbara former av rörlighet, 

d) förbättra inkluderingen av människor som traditionellt kan ha varit utestängda från 

arbetsmarknaden. 

2. Europaparlamentet erkänner delningsekonomins positiva effekter på den snabbt växande 

turismsektorn, samtidigt som den stärker inkomstmöjligheter för enskilda personer och 

den lokala ekonomin och erbjuder verktyg för att bättre svara på efterfrågan, till exempel 

under uppgångar i efterfrågan och i avlägsna områden, och då även återspeglar resenärers 

varierande preferenser, i synnerhet låginkomstresenärernas. Parlamentet noterar att 

kundnöjdheten är hög i samband med delningsekonomins turismtjänster. Parlamentet 

anser att delningsekonomin bör införlivas fullständigt i EU:s turismpolitik. Parlamentet 

framhåller behovet att främja en gynnsam utveckling där traditionella turisttjänster och 

delningsekonomin kan existera sida vid sida. 

3. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att ta fram lämpliga åtgärder 

för att ta itu med de utmaningar som uppstår när europeiska konsumenter använder online-

plattformar baserade utanför EU, i icke-europeiska kultur- och lagstiftningssammanhang, 

särskilt med avseende på uppgiftsskydd, hälsa och säkerhet, beskattning och arbetsrätt. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. Europaparlamentet välkomnar de möjligheter som delningsekonomin erbjuder i fråga om 

flexibel arbetstid som kan anpassas till andra åtaganden, vilket bidrar till att människor 

som varit utestängda från sysselsättning kan komma tillbaka in på arbetsmarknaden. 

8. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas gensvar på att utveckla 

delningsekonomins affärsmodeller hittills har varit mycket splittrat, vilket skulle kunna ge 

upphov till osäkerhet och i vissa fall bana väg för protektionistiska åtgärder. Parlamentet 

välkomnar i detta hänseende kommissionens meddelande Europeisk agenda för 

delningsekonomin och försöken att i den definiera delningsekonomin, men beklagar att 

den inte lyckas utforma en explicit harmoniserad rättslig ram för delningsekonomin i hela 

Europeiska unionen och undersöka hur den befintliga lagstiftningen ska anpassas till 

delningsekonomins behov. Parlamentet påminner därför om behovet att genomföra en 

djupgående analys (inbegripet delningsekonomins makroekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenser), som, om det anses nödvändigt, senast 2018 efterföljs av 

proportionerliga regleringsåtgärder från kommissionen. 

9. Europaparlamentet betonar behovet av harmonisering mellan delningsekonomin och 

traditionella ekonomiformer på områdena utbildning, yrkeskvalifikationer och 

skattemässiga och sociala skyldigheter. 

10. Europaparlamentet beklagar att den gällande lagstiftningen, i synnerhet 

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 

marknaden1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 

12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden2, inte tillämpas på ett korrekt sätt. 

Parlamentet ber kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att den lagstiftning 

som tillämpas på delningsekonomins modeller inte bryter mot unionens lagstiftning och 

principerna för den inre marknaden. 

11. Europaparlamentet understryker att delningsekonomin ger viktiga bidrag till turism- och 

transportsektorernas hållbarhet, då den optimerar befintliga resurser genom att använda 

underutnyttjade tillgångar och utveckla nya tjänster och produkter utan stora investeringar. 

Dessutom främjas en utveckling som gör att fler medborgare engageras i dessa sektorer 

och att turismens fördelar sprids till samtliga regioner, även till de yttersta randområdena, 

bergsområdena och landsbygden. 

12. Europaparlamentet betonar att när det gäller delningsekonomin bör regelverket helst 

utarbetas sektorsvis och sträva efter att ställa kunden i centrum för verksamheten, 

säkerställa sund konkurrens, främja innovationer och bidra till en övergripande utveckling 

av och uppnåendet av EU:s transportpolitiska mål, såsom minskade utsläpp av koldioxid 

och skadliga ämnen samt minskat buller inom transportsektorn, territoriell 

sammanhållning, överkomliga priser, tillgänglighet och säkerhet. Parlamentet betonar att 

de mest brådskande frågorna när det gäller delningsekonomin rör konsumentskydd, 

ansvarsfördelning, skattemoral, försäkringssystem, socialt skydd för arbetstagare (vare sig 

de är anställda eller egenföretagare), rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

samt uppgiftsskydd, och uppmuntrar följaktligen kommissionen och medlemsstaterna att 

verkställa befintlig lagstiftning och lägga fram ytterligare lagstiftningsförslag, utifrån 

                                                 
1 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1. 
2 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36. 
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korrekta bedömningar, om det anses nödvändigt. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att samordna, på grundval av bättre åtgärder, de initiativ och bästa 

praxis som rör delningsekonomin i syfte att främja denna sektors positiva utveckling i 

Europa. 

13. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen kommer att tillhandahålla ytterligare 

vägledning till medlemsstaterna för att undvika fragmentering och uppmuntra 

medlemsstaterna att dela bästa praxis samt minska lagstiftningsbördan. Parlamentet 

betonar att delningsekonomin i många fall tillämpar självreglerande åtgärder och främjar 

förtroendemekanismer bland konsumenterna. Parlamentet betonar att regelverket bör vara 

ändamålsenligt (genom att beakta huruvida tjänster tillhandahålls av yrkespersoner eller 

privatpersoner) och att det inte bör hämma innovation genom att skapa betungande hinder 

för företagande i EU. 

14. Europaparlamentet noterar att delningsekonomin också är en utmaning för 

arbetsmarknaden, sysselsättningsprogram och företagande, och att den innebär både 

fördelar och nackdelar. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja 

skapandet av nya arbetstillfällen och inkomstmöjligheter av god kvalitet inom 

delningsekonomin genom att i synnerhet vända sig till dem som traditionellt kan ha varit 

utestängda från arbetsmarknaden och genom att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och 

anställningsförhållanden samt efterlevnad av arbetstagarrättigheter. Parlamentet främjar 

samarbete mellan alla berörda parter, som tar sitt ansvar, parallellt med 

lagstiftningsåtgärder, om så behövs. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och 

medlemsstaterna att undersöka huruvida arbetstagare inom delningsekonomin omfattas på 

ett korrekt sätt av det regelverk som rör social trygghet. 

15. Europaparlamentet betonar att delningsekonomiernas ekonomiska modell bygger på 

användarnas förtroende, framför allt för kommentarer på nätet. Parlamentet betonar vikten 

av att användare får tillgång till tillförlitlig och rättvisande information om kvaliteten på 

de tjänster som erbjuds på delningsplattformar. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa rättvisa 

och insyn mellan dem som verkar inom delningsekonomin och den traditionella 

ekonomins aktörer samt att sörja för en hög nivå på konsumentskyddet, med särskild 

hänsyn till aspekter som rör säkerhet, hälsa, integritetsskydd och korrekt information. 

17. Europaparlamentet påminner om de delningsekonomiska modellernas potential att 

väsentligt effektivisera transportsystemet och, genom utnyttjandet av befintlig kapacitet, 

göra avlägsna områden mer tillgängliga och minska trafikens oönskade externa effekter, 

såsom trafikstockningar och utsläpp. Parlamentet uppmanar de relevanta myndigheterna 

att främja en gynnsam utveckling där de delningsinriktade transporttjänsterna och det 

konventionella transportsystemet, inbegripet lokala system för rörlighetsplanering samt 

informations- och biljettsystem, kan existera sida vid sida, och att undvika administrativa 

system eller lagstiftningsåtgärder som kan leda till att delningsinriktade transporttjänster 

utestängs från transportplaneringen och transportverksamheten för att kunna skapa 

smidiga kompletta resekedjor från dörr till dörr och främja en hållbar rörlighet. 

Parlamentet betonar att sammanlänkningen av delningsekonomin och kollektivtrafiken 

erbjuder stora möjligheter att länka samman människor och områden, i synnerhet där 

förbindelserna tidigare varit dåliga. 
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18. Europaparlamentet understryker, i linje med den övergripande digitaliseringen av Europas 

transporttjänster, att trådlös och fast höghastighetsuppkoppling är nödvändig för att 

delningsekonomin ska kunna utvecklas ytterligare. 

19. Europaparlamentet efterlyser en översyn av de villkor som gäller för oberoende aktörers 

tillhandahållande av tjänster inom reglerade sektorer såsom persontransporter via vägnätet 

i och mellan städer, i syfte att garantera ett gemensamt regelverk som omfattar både 

tillträdesvillkoren till yrket i enlighet med unionsrätten och ett system för kontinuerligt 

och tillförlitligt tillhandahållande för att undvika situationer av illojal konkurrens. 

20. Europaparlamentet anser att delningsekonomins affärsmodeller utgör en viktig källa till 

hållbar utveckling av förbindelser i avlägsna områden, bergsområden och på landsbygden, 

även om dessa områden inte på ett naturligt sätt bidrar till utvecklingen av 

delningsekonomin. 

21. Europaparlamentet välkomnar att den digitala revolutionen har möjliggjort 

sammanhängande multimodala biljettsystem och resor inom ramen för en enskild resa för 

transportanvändare med appar från delningsekonomin. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera delningsekonomin i arbetet 

kring ny teknik på transportområdet (uppkopplade fordon, självkörande fordon, 

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

samverkan och naturliga synergieffekter. 

23. Europaparlamentet betonar delningsekonomins betydelsefulla bidrag till säkerhet på 

transportområdet (tydlig identifiering av parter, ömsesidig utvärdering, betrodda tredje 

parter, kontroll av specifikationer). 

24. Europaparlamentet påpekar att det finns en mångfald modeller inom delningsekonomin, 

med produkter och tjänster inom en rad olika sektorer som försvårar klassificeringen av 

dessa aktiviteter. Parlamentet betonar emellertid att man inom EU-terminologin tydligt 

måste skilja mellan de förmedlingsplattformar som drivs utan vinstsyfte för deras 

användare och de förmedlingsplattformar (med vinstsyfte) som försätter en 

tjänsteleverantör i kontakt med en kund, oavsett om det finns ett anställningsförhållande 

mellan tjänsteleverantören och förmedlingsplattformen eller inte, för att underlätta alla 

parters efterlevnad av sina skattemässiga och sociala skyldigheter och säkerställa 

konsumentskyddet. Parlamentet uppmanar kommissionen att också förtydliga den EU-

terminologi som rör bilpooler, bildelning och samåkningstjänster för att säkerställa att de 

klassificeras korrekt i samband med EU:s transportpolitik. Parlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att lägga fram förslag för att anpassa unionens lagstiftning vid behov. 

Parlamentet vädjar till kommissionen att inleda en undersökning av tröskelbeloppens roll i 

delningsekonomin och behovet att standardisera de förfaranden som krävs för att bedriva 

yrkesverksamhet. 

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram åtgärder och utbyte av bästa 

skattepraxis för att minska risken för och den möjliga förekomsten av ekonomiska 

gråzoner och skatteundandragande i samband med delningsekonomins tjänster. 

Parlamentet framhåller delningsplattformarnas potential att förbättra skattetransparensen 

genom användning av elektroniska betalmetoder och uppmuntrar även till att man tar fram 

lämpliga avancerade lösningar för betalningar av skatter inom delningsekonomin, utan att 
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därmed skapa onödiga hinder. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att 

klargöra vad de anser utgöra skattepliktig vinst och vad de anser vara skattefria 

verksamheter, där kostnaderna delas, och påminner om att skatter måste betalas och 

skyldigheter i fråga om social trygghet måste uppfyllas i enlighet med de nationella 

lagarna för den plats där vinsterna genereras. 

26. Europaparlamentet kräver att delningsekonomins mångsidiga resurser görs obehindrat 

tillgängliga även för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

27. Europaparlamentet välkomnar det faktum att förmedlingsplattformarna har lett till en ny 

marknadsdynamik genom att tävla både med varandra och med etablerade aktörer och 

korporativistiska strukturer, samt genom att undergräva befintliga monopol och förhindra 

nya. Parlamentet inser emellertid att utan ett lämpligt och tydligt regelverk kan det finnas 

en potentiell risk för att förmedlingsplattformar skapar dominerande marknadspositioner 

som skadar mångfalden i det ekonomiska ekosystemet. Parlamentet ber därför 

medlemsstaterna och kommissionen att övervaka marknadsutvecklingen samt de 

ekonomiska och sociala konsekvenserna, ta itu med tydliga marknadsmisslyckanden och, 

vid behov, föreslå åtgärder för att säkerställa europeiska företags konkurrenskraft på den 

europeiska marknaden och inrätta gynnsamma marknadsvillkor för i synnerhet 

mikroföretag och små och medelstora företag. 

28. Europaparlamentet konstaterar att digitaliseringen och det fria dataflödet är några av de 

mest grundläggande verktygen när transport- och turismsektorn reformeras, och inser hur 

betydelsefull äganderätt och åtkomst till data är. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att utan vidare dröjsmål offentliggöra en färdplan för frigörelsen av 

offentligt finansierade transportdata och harmoniserade standarder i syfte att driva på 

utvecklingen av dataintensiva innovationer och tillhandahållandet av nya tjänster. 

Parlamentet betonar vikten av att garantera ett fritt dataflöde, dataportabilitet och 

driftskompabilitet mellan marknadsplattformar. 

29. Europaparlamentet erkänner den roll som delningsplattformarnas självregleringskapacitet 

kan ha för att minska de problem som orsakas av informationsasymmetri och för att 

korrigera andra marknadsmisslyckanden. Parlamentet betonar att delningsekonomin i 

många fall tillämpar självreglerande åtgärder och främjar förtroendemekanismer bland 

konsumenterna. Parlamentet ber kommissionen, medlemsstaterna och de lokala 

myndigheterna att undersöka möjligheterna att främja ett fritt dataflöde genom att skapa 

eventuella administrativa undantag för de företag som tillhandahåller tillräckliga data, så 

att förverkligandet av målen i den offentliga politiken kan övervakas. Parlamentet 

understryker behovet att stödja tillväxten inom delningsekonomin genom åtgärder som 

syftar till att minska den administrativa bördan för enskilda personer och företag samt att 

säkerställa tillgången till finansiering, inklusive gräsrotsfinansiering. 

30. Europaparlamentet framhåller att medan mellanhänder på nätet både är föremål för och 

måste uppfylla unionens alla lagar, inbegripet de som rör konsumentskydd och 

konkurrens, är mellanhändernas ansvarsmässiga safe harbour-undantag avgörande för att 

skydda ett öppet internet, grundläggande rättigheter, rättssäkerhet och innovation inom 

transportsektorn. 

31. Europaparlamentet stöder en snabb utveckling av delningsekonomin och vädjar till 

kommissionen att genomföra studier som följer marknadens dynamiska utveckling och 
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utvärderar delningsekonomins ekonomiska och sociala effekter på turism- och 

transportsektorerna. 

32. Europaparlamentet anser att uppstartsföretag inom turism- och transportsektorerna bör få 

stöd, i synnerhet genom utbildning. Parlamentet understryker behovet av specifik 

utbildning så att yrkesutövare kan tillägna sig e-färdigheter som är anpassade till 

delningsekonomins modeller, med tanke på konsumenternas nya behov och förväntningar. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de lokala 

myndigheterna att arbeta med relevanta företrädare för delningsekonomin, användare och 

tillhandahållare av tjänster och, i förekommande fall, icke-statliga organisationer och 

fackföreningar i dialogerna med berörda parter och i konsekvensbedömningsförfarandena 

för att säkerställa en verklig integrering av och utvecklingsmöjligheter för 

delningsekonomins tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta avseende och 

som ett exempel använda den serie workshoppar som anordnades av GD Inre marknaden, 

industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag rörande uthyrning av 

korttidsinkvartering, för att underlätta utbytet mellan företrädare för nationella 

institutioner och EU-institutioner, branschen och civilsamhället, och för att tillhandahålla 

vägledning för nationella bestämmelser som inspirerats av bästa praxis på området för 

delningsinriktade transporttjänster med avseende på frågor såsom förbättring av 

marknadstillträde, rörlighet i städer och skattetransparens. 
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