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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bifalder Kommissionens meddelelse med titlen "En europæisk dagsorden for den 

kollaborative økonomi", som anerkender, at kollaborative økonomier kan tilbyde 

innovative måder at udbyde nye tjenester for borgerne på, fremme iværksætterånd og 

skabe arbejdspladser; anerkender, at alle kollaborative økonomier er forankret i 

menneskelig samarbejdsvilje, er baseret på peer-to-peer-relationer, fællesskab og tillid og 

har nydt godt af den socioøkonomiske udvikling, herunder overgangen fra 

”nødvendigheden af at eje” til ”nødvendigheden af at bruge” og en 

ressourcedelingsmodel; erkender, at kollaborative økonomier ofte dækker et bredt 

spektrum, der går fra gavebaserede til profitorienterede økonomiske modeller og uanset 

hvor forskellige de er eller vil blive, er de kendetegnet ved ressourcedeling, en aktiv 

deltagelse fra borgernes side, samfundsaccepteret innovation og en intensiv anvendelse af 

informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som en nøglefaktor;  

2. påpeger nødvendigheden af at sondre mellem "kommercielle" og "almennyttige" 

(herunder omkostningsdeling) modeller, eftersom de respektive deltagere, hvad enten 

brugere eller leverandører af tjenesteydelser, ikke bør være underlagt de samme retlige 

krav, idet de kollaborative økonomiers mangesidige aspekter tages i betragtning;  

3. understreger, at kollaborative økonomier kan tilbyde mange muligheder for investeringer 

og velstand på det europæiske marked, herunder job til personer, der er væk fra 

arbejdsmarkedet, såsom arbejdsløse, studerende, unge, kvinder og ældre; bemærker i 

denne forbindelse, at der kan opstå atypiske ansættelsesforhold, herunder 

"proformaselvstændige", som bør udpeges med henblik på at sikre en rimelig anvendelse 

af de relevante arbejdsmarkedsmæssige og skattemæssige standarder; understreger, at de 

kollaborative økonomier fremmer iværksætterånd; understreger nødvendigheden af at 

tilpasse uddannelsespolitikker til denne nye form for virksomheder; 

4. understreger, at IKT giver mulighed for, at innovative ideer inden for de kollaborative 

økonomier kan udvikle sig hurtigt og effektivt, samtidig med at IKT forbinder og styrker 

deltagernes indflydelse, reducerer behovet for formidling, mindsker de direkte 

omkostninger og generalomkostningerne, kanaliserer omfattende informationsstrømme og 

styrker tilliden mellem jævnbyrdige personer; 

5. anerkender potentialet i brugergenererede data, tjenester og kreativt indhold for 

europæiske virksomheder, idet der gøres opmærksom på de eventuelle risici, der er 

forbundet med deres koncentration hos et lille antal tværnationale digitale platforme, som 

fungerer som nye formidlere, der potentielt kan forvride markedet og hæmme udviklingen 

af lokale initiativer inden for den kollaborative økonomi;  opfordrer derfor Kommissionen 

til at overveje passende muligheder for at forhindre misbrug af en dominerende 

markedsstilling, som kan påvirke EU's digitale marked; 

6. mener, at det er af afgørende betydning, at udvekslingen af varer og tjenesteydelser 

primært foregår mellem ligestillede parter for at en platform kan anses for kollaborativ; 

advarer i denne forbindelse mod den hastige udbredelse af mærkatet "kollaborativ 



 

PE595.661v02-00 4/8 AD\1119321DA.docx 

DA 

økonomi" til platforme, der optræder som egentlige tjenesteydere snarere end blot 

formidlere; 

7. understreger, at de kollaborative økonomier er baseret på tillid, navnlig 

onlinekommentarer, vurderinger og bedømmelsessystemer eller andre mekanismer, der 

kan afskrække fra skadelig adfærd hos deltagerne, mindske informationsasymmetri og 

bidrage til en højere kvalitet og gennemsigtighed i tjenesterne; advarer imidlertid mod 

nødvendigheden af at forhindre, at disse mekanismer fører til oprettelsen af uberettigede 

hindringer for deltagere, der kommer ind på eller forlader disse platforme, og at 

selvregulering alene, herunder kvalitetsmærker, ikke er tilstrækkeligt til at opnå 

sikkerheds- og kvalitetsstandarder; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til at 

skabe ensartede spilleregler for de kollaborative platforme ved: 

a) at fortsætte sit arbejde vedrørende fri udveksling af data og interoperabilitet mellem 

markedsplatforme og styrkelse af dataportabilitet; 

b) at foreslå metoder til at autentificere brugeres udtalelser online; 

c) sikre, at platformene: i) indeholder udførlige oplysninger om de lovgivningsmæssige 

rammer, som tjenesteydere skal overholde, og ii) spille en mere proaktiv rolle i 

forbindelse med kontrol af, hvorvidt tjenesteydere opfylder deres retlige krav; 

8. understreger, at deling af aktiver optimerer deres anvendelse og medfører mange positive 

miljømæssige og socioøkonomiske eksterne virkninger, hvilket gør industrier og tjenester 

mere ressourceeffektive, mindsker startomkostningerne i forbindelse med markedsadgang 

og skaber fællesskabsbaserede muligheder, der gavner virksomheder og styrker 

indflydelsesmulighederne for de enkelte borgere, der deltager i den kollaborative 

økonomi; understreger i denne forbindelse, at deling af aktiver, i overensstemmelse med 

Unionens mål om bæredygtig og inklusiv vækst, bør fremmes;  

9. påpeger, hvordan indførelsen af 5G grundlæggende vil forandre logikken i vores 

økonomier og gøre tjenesteydelserne mere forskelligartede og tilgængelige; understreger i 

denne forbindelse betydningen af at skabe et konkurrencedygtigt marked for innovative 

virksomheder, hvis succes i sidste ende vil definere styrken i vores økonomier;  

10. fremhæver det potentielle bidrag fra den kollaborative økonomi til økonomisk 

bæredygtighed i EU, til at nå de overordnede mål om bæredygtigt landbrug, 

ressourceeffektivitet, bekæmpelse af klimaændringer eller opbygning af en cirkulær 

økonomi; 

11. påpeger, at kollaborative økonomier særlig trives i samfund, hvor modeller baseret på 

viden- og uddannelsesdeling er stærke og dermed styrker en kultur med åben innovation, 

støtter open source-hardware og -software og udvider vores arv af fælles goder og kreativt 

fælleseje; understreger, at kollaborative økonomier i betragtning af deres potentiale til at 

fremme det kreative og innovative kapital hos europæiske borgere fortsat bør være åbne 

og tilgængelig for alle mennesker, samtidig med at kulturelle og kreative arbejdere og 

forskere sikres et rimeligt vederlag; 

12. anerkender, at kollaborative økonomier er blomstret op navnlig i byområder, hvor forhold 

som befolkningstæthed og fysisk nærhed har virket fremmende for indførelsen af 
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samarbejdsmodeller; understreger i denne forbindelse betydningen af udvikling af 

sammenhængende politikker og udbredelsen af bredbånd og ultrabredbånd for at gøre det 

muligt for alle EU's territorier, navnlig dem, der er tyndt befolkede, fjerntliggende eller 

landlige, at udnytte potentialet i disse økonomier; 

13. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med relevante 

aktører at sikre en bedre koordinering for at opnå høje standarder med hensyn til: 

arbejdstagernes rettigheder og social beskyttelse for alle arbejdstagere i den kollaborative 

økonomi; sikkerhed for brugerne af kollaborative økonomier;  udvikling af kollaborative 

økonomier og sameksistenssynergier med traditionelle forretningsmodeller; håndhævelse 

af beskyttelse af personoplysninger for at sikre privatlivets fred og fortroligheden af 

forbrugeroplysninger; 

14. opfordrer Kommissionen til bl.a. yderligere at undersøge de socioøkonomiske følger af 

kollaborative forretninger for beskæftigelse, forbrugerbeskyttelse, social beskyttelse og 

relevante offentlige politikker, såsom fysisk planlægning og turisme; 

15. opfordrer Kommissionen til at gøre det lettere for medlemsstaterne at sikre en passende 

social beskyttelse for både arbejdstagere og selvstændige i deleøkonomier, men insisterer 

samtidig på, at Kommissionen skal respektere arbejdsmarkedets parters autonomi på det 

nationale plan, nationale kollektive overenskomster og nationale 

arbejdsmarkedstraditioner og -modeller og afholde sig fra at tage initiativer, der kan 

påvirke retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler og retten til at tage 

kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis. 

16. opfordrer Kommissionen til yderligere at undersøge, i hvilket omfang kollaborative 

økonomier er dækket af de retlige rammer i de enkelte medlemsstater og de eksisterende 

EU-bestemmelser med henblik på at skabe, hvis og hvor det er nødvendigt, en 

harmoniseret fremgangsmåde for kollaborative økonomier på EU-plan i fuld 

overensstemmelse med nærhedsprincippet; henviser i denne sammenhæng til de positive 

erfaringer med regulering på lokalt niveau baseret på principperne om gennemsigtighed, 

deltagelse, inklusion og god forvaltning generelt; 

17 opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU's lovgivning og politikker 

er fremtidssikrede og sikre retlig stabilitet og retssikkerhed for at frigøre det fulde 

potentiale af deleøkonomi for arbejdstagere, virksomheder og borgere i EU, navnlig med 

hensyn til: 

a) at fastlægge sektorspecifikke kriterier og tærskler, hvor det er nødvendigt, og i disse 

definitioner sondre klart mellem begreberne "arbejde/tjenesteydelse", "arbejdstager" og 

"selvstændig erhvervsdrivende", "ikkeerhvervsmæssige peer-to-peer-aktivitet" og 

"leverandør af tjenesteydelser", aktiviteter (herunder ved omkostningsdeling) til 

"fortjeneste" og "almennyttige"; 

b) sikring af lige konkurrencevilkår for EU's virksomheder og borgere, navnlig ved at sikre 

anvendelse af bl.a. funktionelt ensartede retlige standarder for ensartede økonomiske 

aktører om forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder, overholdelsen af skattereglerne 

og gennemsigtighed;  

c) åbning af ikkeeksklusive, eksperimenterende rum og fremme af digital konnektivitet og 
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digitale færdigheder, støtte af europæiske iværksættere, nystartede virksomheder og 

incitamenter til industri 4.0, innovationscentre, virksomhedsklynger og 

virksomhedsvæksthuse; er af den opfattelse, at dette bør ske ved at gøre bedst mulig brug 

af den relevante lovgivning og uden at overregulere, samtidig med at medlemsstaternes 

beføjelser på området, herunder respekt for arbejdsmarkedets parters selvstændighed og 

national praksis og de retningslinjer, som blev udstukket af EF-Domstolen om begreberne 

"arbejde/tjenesteydelse", "arbejdstager" og "tjenesteyder", der  minder om, at begrebet 

arbejdstager henhører under national kompetence; 

18. understreger, kollaborative økonomier er et økosystem, der har behov for støtte til sin 

hurtigt voksende udvikling og udvidelse, og som er nødt til at forblive åben over for 

forskning, innovation og nye teknologier med henblik på at tiltrække investeringer; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fuld brug af de eksisterende 

finansielle instrumenter til at investere i kollaborative virksomheder og til at fremme 

initiativer til at lette adgangen til finansiering, navnlig for nystartede virksomheder, små 

og mellemstore virksomheder i hele EU’s økonomi, via forskellige kanaler, såsom banker, 

offentlige midler, risikovillig kapital og crowdfunding; 

19. understreger, at nationale og lokale bestemmelser, der ikke er berettigede og står i forhold 

til formålet, ikke blot udgør hindringer for det indre marked i strid med EU's lovgivning, 

men også en hindring for oprettelse og opskalering af nystartede virksomheder; opfordrer 

derfor Kommissionen til at håndhæve lovgivningen om det indre marked på en proaktiv 

måde; 

20. fremhæver, at kollaborative økonomier får en stadig større betydning i energisektoren, 

hvilket giver forbrugere, producenter, enkeltpersoner og lokalsamfund mulighed for at 

engagere sig effektivt i flere decentrale faser af cyklussen for vedvarende energi, herunder 

egenproduktion og egetforbrug, lagring og distribution i overensstemmelse med EU's 

klima- og energimål; 

21. slår til lyd for behandling af spektret som et fælles gode og tilskynder til, at der indføres 

innovative, brugerstyrede initiativer for at sætte skub i den kollaborative økonomi og 

deleøkonomien; 

22 opfordrer Kommissionen til at støtte den økonomiske vækst i den kollaborative økonomi 

gennem foranstaltninger, der tager sigte på at mindske den administrative byrde for 

privatpersoner og virksomheder uden at forskelsbehandle forskellige forretningsmodeller; 
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