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Sodelovalno gospodarstvo: poziv za jasne evropske
smernice
 

Zagotavljanje varstva potrošnikov, delavskih pravic, davčnih obveznosti in poštene
konkurence 
 Nujnost jasne in uravnotežene strategije EU 
 Že 17 odstotkov evropskih potrošnikov uporablja storitve platform za sodelovanje
 

Evropa mora izkoristiti prednosti sodelovalnega gospodarstva, vendar hkrati tudi
zagotavljati pošteno konkurenco in izpolnjevanje davčnih obveznosti ter varovati pravice
delavcev.
 
V resoluciji,  ki jo je sprejel v četrtek s 510 glasovi za, 60 proti in 48 vzdržanimi glasovi,
Parlament poudarja nujnost  odprave regulativnih sivih področij,  saj  ni  vedno jasno, kateri
evropski predpisi veljajo, kar vodi do velikih razlik med članicami zaradi nacionalnih, regionalnih
in lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar le še povečuje razdrobljenost enotnega trga. Gre za
nove poslovne modele od zagotavljanja nastanitev (Airbnb), do prevozov (Uber) in storitev na
domu.
 
 
 
Priporočila iz resolucije
 
 
 

Posamezniki in poklicni izvajalci storitev: določiti je treba učinkovita merila za
razlikovanje med zasebniki, ki storitve opravljajo le občasno, in poklicnimi izvajalci
storitev, s splošnimi načeli in merili na evropski, ter pragovi (npr. višina prihodkov) na
nacionalni ravni;
 

 
 

Pravice potrošnikov: potrošniki morajo dobiti vse ustrezne informacije o veljavni
pravni  ureditvi  za posamezno transakcijo,  potrebna je večja jasnost  o zaščitnih
ukrepih v primeru sporov, sodelovalne platforme pa naj zagotovijo učinkovite sisteme
za postopke pritožb;
 

 
 

Odgovornost: Komisija naj karseda hitro dodatno pojasni ureditve odgovornosti za
sodelovalne platforme;
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Pravice delavcev: zagotavljanje poštenih delovnih pogojev in zavarovanje pravic
delavcev v sodelovalnih storitvah sta bistvenega pomena. Delavci bi morali tudi dobiti
možnost, da bodo imeli koristi od prenosljivost ocen in pregledov, ki predstavljajo
njihovo vrednost na digitalnem trgu;
 

 
 

Obdavčitev: za podjetja, ki zagotavljajo primerljive storitve, tako v tradicionalnem kot
v sodelovalnem gospodarstvu, je treba uporabljati funkcionalno podobne davčne
obveznosti. Razviti bi bilo treba učinkovite in inovativne rešitve za večje spoštovanje
in  izvrševanje  davčnih  predpisov,  pri  čemer  bi  morali  pristojni  davčni  organi  in
sodelovalne platforme nujno sodelovati.
 

 
 
Parlament še poudarja, da je treba sodelovalno gospodarstvo regulirati tako, da se ga bo lajšalo
in omogočalo,  ne pa omejevalo.  Države naj  zagotovijo  pravno varnost  in  ne obravnavajo
sodelovalnega gospodarstva kot grožnje tradicionalnemu, zato poslanci v zvezi s tem obsojajo
predpise nekaterih javnih organov, katerih namen je omejiti ponudbo turističnih nastanitev prek
sodelovalnega gospodarstva.
 

" Evropa mora nujno oblikovati svojo strategijo za
sodelovalno gospodarstvo, da bi odpravili uporabo
različnih  pravil  za  podobne  storitve,  tako  glede
dostopa na trg kot obdavčenja, s čimer bi zagotovili
p o š t e n o  k o n k u r e n c o  m e d  s p l e t n i m i  i n
t r a d i c i o n a l n i m i  p o n u d n i k i  s t o r i t e v .  "
Nicola Danti (S&D, Italija), poročevalec odbora za notranji trg
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Kontakti 
 
 

Ozadje
• Glede na leta 2016 izvedeno raziskavo Evrobarometra je 17 odstotkov evropskih potrošnikov
že uporabilo storitve sodelovalnega gospodarstva, 52 odstotkov pa jih je z njimi seznanjenih.

• Po ocenah Komisije je največji sektor sodelovalnega gospodarstva glede na ustvarjeno
trgovino nudenje nastanitev, medtem ko je nudenje prevoza največji sektor po prihodkih na
platformi.

• Nezakonodajna resolucija je odgovor Parlamenta na sporočilo Komisije o evropski agendi za
sodelovalno gospodarstvo.

Povezave
Koraki v postopku (v angleščini)
Evropski steber socialnih pravic: treba je zagotoviti dostojne delovne pogoje vsem
Evrobarometer: Uporaba platform za sodelovanje (junij 2016; v angleščini)
Sporočilo Komisije: Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo
Komisija: Sodelovalno gospodarstvo (v angleščini)

Isabel Teixeira NADKARNI
(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
imco-press@europarl.europa.eu

Janez VOUK
(+32) 2 28 31053 (BXL)
(+33) 3 881 74466 (STR)
(+32) 475 78 48 56
janez.vouk@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2003(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20170407STO70803/evropski-steber-socialnih-pravic-dostojni-delovni-pogoji-za-vse
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2112
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16881/attachments/2/translations/sl/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Največji sektor sodelovalnega gospodarstva glede na ustvarjeno trgovino je nudenje nastanitev.

Sporočilo za javnost

SL Tiskovna služba, Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume DUCH GUILLOT
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000

4 I 5



SL_collaborative_economy

Sporočilo za javnost

SL Tiskovna služba, Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume DUCH GUILLOT
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000

5 I 5


