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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 

i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Europejski program na rzecz 

gospodarki dzielenia się”, w którym uznano, że gospodarki dzielenia się oferują 

innowacyjne sposoby świadczenia nowych usług dla obywateli, wspierają 

przedsiębiorczość i tworzą miejsca pracy; uznaje, że wszystkie rodzaje gospodarki 

dzielenia się bazują na ludzkiej gotowości do współpracy, stosunkach partnerskich, 

wspólnocie i zaufaniu oraz skorzystały na zmianach społeczno-ekonomicznych, w tym 

przejściu od potrzeby posiadania do potrzeby używania aktywów i dzielenia się nimi; 

zauważa, że obecnie gospodarki dzielenia się obejmują coraz szersze spektrum, 

począwszy od modeli opartych na darach po działalność komercyjną, i że bez względu na 

ich obecne lub przyszłe zróżnicowanie cechuje je dzielenie się zasobami, aktywny udział i 

wzmocnienie pozycji obywateli, innowacje akceptowane przez wspólnotę oraz 

intensywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako 

głównego czynnika rozwojowego;  

2. uznając wielowymiarowy charakter gospodarek dzielenia się, zwraca uwagę na potrzebę 

rozróżnienia między modelami komercyjnymi i niekomercyjnymi (łącznie z podziałem 

kosztów), ponieważ ich odnośni uczestnicy, zarówno użytkownicy, jak i usługodawcy, nie 

powinni podlegać tym samym wymogom prawnym;  

3. podkreśla, że gospodarki dzielenia się oferują wiele możliwości w zakresie inwestycji i 

tworzenia dobrobytu na rynku europejskim, w tym miejsc pracy dla osób oddalonych od 

rynku pracy, takich jak bezrobotni, młodzież, studenci, kobiety i osoby starsze;  w 

związku z tym odnotowuje możliwość nietypowych stosunków pracy, takich jak fikcyjne 

samozatrudnienie, które należy określić w celu zapewnienia sprawiedliwego stosowania 

odpowiednich norm pracy i opodatkowania; podkreśla, że gospodarki dzielenia się 

sprzyjają przedsiębiorczości; podkreśla potrzebę dostosowania polityki szkoleniowej do 

tych nowych rodzajów działalności; 

4. podkreśla, że ICT umożliwiają szybkie i skuteczne rozwijanie innowacyjnych pomysłów 

w ramach gospodarki dzielenia się, a jednocześnie łączą i wzmacniają pozycję 

uczestników, zarówno użytkowników, jak i usługodawców, ułatwiając im dostęp do rynku 

i udział w nim, zwiększają dostępność obszarów oddalonych i wiejskich, zmniejszając 

tym samym zapotrzebowanie na pośrednictwo, ograniczając koszty bezpośrednie i ogólne, 

kanalizując bogate przepływy informacji i wzmacniając zaufanie między partnerami; 

5. uznaje potencjał generowanych przez użytkowników danych, usług i treści kreatywnych 

dla przedsiębiorstw europejskich, a jednocześnie zwraca uwagę na możliwe zagrożenia 

związane z ich koncentracją w ramach kliku międzynarodowych platform cyfrowych, 

które mogą działać jako nowi pośrednicy, potencjalnie zakłócając rynek i utrudniając 

rozwój inicjatyw lokalnych w gospodarce dzielenia się; w związku z tym wzywa Komisję 

do zastanowienia się nad odpowiednimi środkami zapobiegania nadużywaniu 

dominujących pozycji na rynku, które mogłoby mieć wpływ na rynek cyfrowy UE; 

6. uważa, że dla uznania danej platformy za platformę współpracy istotne jest, aby wymiana 
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towarów i usług dokonywana za jej pośrednictwem odbywała się zasadniczo między 

równymi stronami; w związku z tym ostrzega przed rozpowszechnieniem się platform, 

które posługują się etykietą „gospodarki dzielenia się”, ale nie działają jedynie jako 

pośrednicy w świadczeniu usług, lecz w istocie jako dostawcy tych usług; 

7. podkreśla, że podstawą gospodarek dzielenia się jest zaufanie, w szczególności 

komentarze online, ratingi i systemy rankingów lub inne mechanizmy mające na celu 

zniechęcanie uczestników do szkodliwych zachowań, ograniczenie niesymetryczności 

informacji oraz przyczynianie się do zwiększenia jakości i przejrzystości usług; 

odnotowuje jednak konieczność zapobiegania sytuacjom, w których mechanizmy te 

prowadzą do powstania nieuzasadnionych barier dla uczestników dołączających do tych 

platform lub je opuszczających, i zauważa, że sama samoregulacja, w tym znaki jakości, 

może się okazać niewystarczająca do osiągnięcia norm bezpieczeństwa i jakości usług; w 

związku z tym zachęca Komisję, by zapewniła platformom współpracy równe warunki 

działania przez: 

a) kontynuowanie pracy nad swobodnym przepływem danych i interoperacyjnością między 

różnymi platformami rynkowymi oraz wspieranie przenoszenia danych; 

b) proponowanie sposobów uwierzytelniania opinii konsumentów umieszczanych w 

internecie; 

c) dopilnowanie, by platformy: i) dostarczały kompleksowych informacji o ramach 

regulacyjnych, których powinni przestrzegać usługodawcy, oraz ii) odgrywały bardziej 

aktywna rolę w kontrolowaniu, czy usługodawcy spełniają ciążące na nich wymogi 

prawne; 

8. podkreśla, że dzielenie się aktywami optymalizuje ich wykorzystanie oraz uwalnia 

mnóstwo pozytywnych zewnętrznych efektów środowiskowych i społeczno-

ekonomicznych, sprawiając, że przemysł i usługi stają się bardziej zasobooszczędne, a 

ponadto obniża początkowe koszty wejścia na rynek i stwarza nowe szanse zapewniane 

przez społeczność, przynosząc korzyści przedsiębiorstwom i wzmacniając pozycję 

poszczególnych obywateli uczestniczących w gospodarce dzielenia się; w związku z tym 

podkreśla, że należy wspierać dzielenie się aktywami, zgodnie z celami Unii dotyczącymi 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;  

9. zwraca uwagę, że wprowadzenie sieci 5G zasadniczo zmieni logikę naszych gospodarek, 

sprawiając, iż usługi staną się bardziej zróżnicowane i dostępne; podkreśla zatem, jak 

ważne jest stworzenie konkurencyjnego rynku dla innowacyjnych przedsiębiorstw, 

których powodzenie będzie ostatecznie decydujące dla siły naszych gospodarek;  

10. podkreśla potencjalny wkład gospodarki dzielenia się w stabilność gospodarczą UE pod 

względem osiągnięcia nadrzędnych celów w zakresie zrównoważonego rolnictwa, 

zasobooszczędności, przeciwdziałania zmianie klimatu i rozwoju gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

11. zaznacza, że gospodarki dzielenia się rozkwitają szczególnie w społecznościach o silnie 

zakorzenionych modelach dzielenia się wiedzą i edukacją, będąc tym samym czynnikiem 

katalizującym kulturę otwartych innowacji i umacniając ją, wspierając otwarty sprzęt i 

oprogramowanie oraz poszerzając nasze dziedzictwo wspólnych dóbr i licencji „creative 
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commons”; podkreśla, że w świetle potencjału gospodarek dzielenia się w zakresie 

wspierania kreatywnego i innowacyjnego kapitału obywateli europejskich powinny one 

pozostać otwarte i dostępne dla wszystkich, a jednocześnie zapewniać godziwe 

wynagrodzenie pracownikom i badaczom w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; 

12. uznaje, że gospodarki dzielenia się rozwijają się głównie na obszarach miejskich, na 

których takie warunki jak gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość sprzyjają 

upowszechnianiu się modeli opartych na współpracy; w związku z tym podkreśla 

znaczenie tworzenia spójnych strategii politycznych oraz rozwoju sieci szerokopasmowej 

i ultraszerokopasmowej, aby umożliwić wszystkim terytoriom unijnym, a zwłaszcza mniej 

zaludnionym, oddalonym lub wiejskim, czerpanie korzyści z potencjału tych gospodarek; 

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wraz z zainteresowanymi 

podmiotami lepszej koordynacji w celu osiągnięcia wysokich norm w dziedzinie: a) praw 

pracowniczych i ochrony socjalnej wszystkich pracowników w gospodarkach dzielenia 

się; b) gwarancji bezpieczeństwa dla użytkowników gospodarek dzielenia się; c) rozwoju 

gospodarek dzielenia się i synergii wynikającej ze współistnienia z tradycyjnymi 

modelami biznesowymi; d) egzekwowania ochrony danych osobowych w celu 

zapewnienia prywatności wszystkich pracowników i poufności danych konsumentów; 

14. wzywa Komisję m.in. do dalszego badania skutków społeczno-gospodarczych modeli 

zatrudnienia opartych na współpracy, ochrony konsumentów, ochrony socjalnej i 

odnośnych obszarów polityki publicznej, takich jak planowanie przestrzenne i turystyka; 

15. wzywa Komisję, by ułatwiła państwom członkowskim zapewnienie odpowiedniej 

ochrony socjalnej zarówno pracownikom, jak i osobom samozatrudnionym w 

gospodarkach dzielenia się, a zarazem nalega, by Komisja szanowała autonomię 

partnerów społecznych na szczeblu krajowym, krajowe układy zbiorowe oraz krajowe 

tradycje i modele rynku pracy, a także nie podejmowała inicjatyw, które mogą wpłynąć na 

prawo do negocjacji, zawierania lub stosowania układów zbiorowych oraz do 

podejmowania działań zbiorowych zgodnie z prawem krajowym i praktyką krajową; 

16. wzywa Komisję do dalszego badania zakresu, w jakim gospodarki dzielenia się są objęte 

ramami regulacyjnymi poszczególnych państw członkowskich i obowiązującymi 

przepisami UE w celu wypracowania w razie potrzeby zharmonizowanego podejścia do 

gospodarek dzielenia się na szczeblu unijnym przy pełnym poszanowaniu zasady 

pomocniczości; w tym kontekście wskazuje na pozytywne doświadczenia związane z 

regulacjami na szczeblu lokalnym, ogólnie wprowadzanymi zgodnie z zasadami 

przejrzystości, uczestnictwa, włączenia i dobrego zarządzania; 

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby prawodawstwo i polityka 

UE zachowywały aktualność oraz gwarantowały stabilność i pewność prawa w celu 

uwolnienia pełnego potencjału gospodarek dzielenia się dla pracowników, 

przedsiębiorstw i obywateli w UE, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) określenia w razie potrzeby kryteriów i progów dla poszczególnych sektorów oraz 

wyraźnego wyodrębnienia w tych definicjach koncepcji „pracy/usługi”, „osoby 

zatrudnionej” i „osoby samozatrudnionej”, „niezawodowej działalności angażującej 

równorzędne podmioty” i „usługodawcy”, działalności „komercyjnej” i „niekomercyjnej” 

(łącznie z podziałem kosztów); 
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b) zapewnienia równych warunków działania przedsiębiorstwom i obywatelom w UE, 

szczególnie przez zagwarantowanie stosowania m.in. funkcjonalnie podobnych norm 

prawnych dla podobnych podmiotów gospodarczych w dziedzinie ochrony konsumentów, 

praw pracowniczych, przestrzegania przepisów prawa podatkowego i przejrzystości;  

c) otwierania niewyłącznych, zorientowanych na doświadczenia przestrzeni oraz rozwijania 

łączności cyfrowej i umiejętności cyfrowych, wspierania europejskich przedsiębiorców, 

firm typu start-up, a także pobudzania Przemysłu 4.0, ośrodków, klastrów i inkubatorów 

innowacji; uważa, że należy to osiągnąć przez jak najlepsze wykorzystanie odpowiednich 

przepisów i unikanie nadmiernych regulacji, przy jednoczesnym poszanowaniu 

prerogatyw państw członkowskich w tym zakresie, w tym autonomii partnerów 

społecznych i praktyk krajowych, a także wytycznych Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości dotyczących pojęć „pracy/usługi”, „pracownika” i „usługodawcy”, przy 

czym przypomina, że zdefiniowanie pojęcia „pracownika” wchodzi w zakres kompetencji 

krajowych; 

18. podkreśla, że gospodarki dzielenia się są ekosystemem, który wymaga wspierania jego 

szybkiego rozwoju i ekspansji i który powinien pozostać otwarty na badania, innowacje 

oraz nowe technologie w celu przyciągnięcia inwestycji; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do pełnego wykorzystania istniejących instrumentów finansowych w celu 

inwestowania w modele biznesowe oparte na współpracy oraz do wspierania inicjatyw 

służących ułatwianiu dostępu do finansowania, zwłaszcza firmom typu start-up, małym i 

średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom w gospodarce w całej Unii, za 

pośrednictwem różnych kanałów, takich jak system bankowy, kapitał wysokiego ryzyka, 

fundusze publiczne i finansowanie społecznościowe; 

19. podkreśla, że krajowe i lokalne przepisy, które nie są uzasadnione i proporcjonalne, nie 

tylko stanowią bariery dla jednolitego rynku sprzeczne z przepisami UE, lecz także 

utrudniają tworzenie i rozwój przedsiębiorstw typu start-up; w związku z tym apeluje do 

Komisji o czynne wzmacnianie przepisów dotyczących jednolitego rynku; 

20. zwraca uwagę, że gospodarki dzielenia się mają coraz większe znaczenie w sektorze 

energetycznym, umożliwiając konsumentom, producentom, osobom fizycznym i 

społecznościom skuteczne angażowanie się w szereg zdecentralizowanych etapów cyklu 

energii ze źródeł odnawialnych, włącznie z produkcją i konsumpcją własną, 

magazynowaniem i dystrybucją energii zgodnie z celami UE w zakresie klimatu i 

zrównoważonego rozwoju; 

21. opowiada się za traktowaniem widma radiowego jako wspólnego dobra oraz zachęca do 

włączania do regulacji innowacyjnych, ukierunkowanych na użytkowników inicjatyw, 

które wzmocniłyby gospodarkę społecznościową i gospodarkę dzielenia się; 

22. apeluje do Komisji o wspieranie rozwoju gospodarczego gospodarki dzielenia się za 

pomocą środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych 

na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, bez dyskryminowania jakichkolwiek modeli 

biznesowych. 
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