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Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно Европейска 

програма за икономика на споделянето (2017/2003(INI)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за 

единния цифров пазар“1, 

— като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно Стратегията за 

единния пазар2, 

— като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно нови 

възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни 

бизнес модели3, 

— като взе предвид заседанието на работната група на високо равнище на Съвета 

„Конкурентоспособност и растеж“ от 12 септември 2016 г. и документа за 

обсъждане на председателството по тази тема4,  

— като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2016 г., озаглавено 

„Европейска програма за икономиката на сътрудничеството“ (COM(2016)0356), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено 

„Онлайн платформите и цифровият единен пазар. Възможности и 

предизвикателства пред Европа“ (COM(2016)0288), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено 

„Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и 

предприятията“ (COM(2015)0550), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено 

„Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192), 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2016)0009. 
2  Приети текстове, P8_TA(2016)0237. 
3  Приети текстове, P8_TA(2016)0455 
4  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf. 
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— като взе предвид заседанието на Съвета по конкурентоспособност, проведено на 

29 септември 2016 г., и резултата от него, 

— като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар1 (Директива за 

услугите), 

— като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното 

общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар 

(„Директива за електронната търговия“)2, 

— като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 

към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на 

Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и 

на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 

(„Директива за нелоялни търговски практики“)3, 

— като взе предвид Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно 

универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните 

съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на 

лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора 

на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество 

между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за 

защита на потребителите4, 

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 май 

2016 година относно насоки за прилагането на Директива 2005/29/EO за нелоялни 

търговски практики (SWD(2016)0163), 

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на 

данните“)5, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г., 

озаглавено „Икономиката на сътрудничеството и онлайн платформи: споделена 

гледна точка на градовете и регионите“6, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 15 декември 2016 г. относно икономиката на споделянето1, 

                                                 
1  OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 
2  ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1. 
3  OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22. 
4  ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11. 
5  ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1. 
6  ECON-VI/016. 



 

 

— като взе предвид член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, 

комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на комисията по 

транспорт и туризъм (A8-0195/2017), 

A. като има предвид, че икономиката на споделянето отбелязва бързо развитие през 

последните години от гледна точка на ползвателите, трансакциите и приходите, 

като променя начина, по който се предоставят продуктите и услугите, и в много 

области създава предизвикателство за вече утвърдените бизнес модели; 

Б. като има предвид, че икономиката на споделянето носи социални ползи за 

гражданите на ЕС; 

В. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са основният 

двигател на европейската икономика, като представляват, въз основа на цифри от 

2014 г., 99,8% от всички предприятия извън финансовия сектор и в тях са 

концентрирани две трети от всички работни места; 

Г. като има предвид, че едва 1,7% от предприятията в ЕС се възползват в пълна 

степен от напредналите цифрови технологии, докато 41% изобщо не ги използват; 

като има предвид, че цифровизацията на всички сектори е от съществено значение 

за поддържане и подобряване на конкурентоспособността на ЕС; 

Д. като има предвид, че неотдавнашно проучване на Комисията показва, че 17% от 

европейските потребители са използвали услуги, предоставени от икономиката на 

споделянето, а 52% са запознати с предлаганите услуги2; 

Е. като има предвид, че няма официална статистика за броя на работните места в 

икономиката на споделянето; 

Ж. като има предвид, че икономиката на споделянето предлага възможности на 

младите хора, мигрантите, работниците на непълно работно време и възрастните 

граждани да получат достъп до пазара на труда; 

З. като има предвид, че моделите на икономиката на споделянето могат да 

спомогнат за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и в 

икономиката, като предоставят възможности за гъвкави форми на 

предприемачество и заетост; 

И. като има предвид, че въпреки че неотдавнашното съобщение на Комисията, 

озаглавено „Европейска програма за икономиката на сътрудничеството“, 

представлява добра отправна точка за ефективно насърчаване и регулиране на 

този сектор, в контекста на по-нататъшния анализ и препоръки в тази област е 

необходимо да се включи перспективата на равенството между половете и да се 

отразят разпоредбите на съответното законодателство за борба с 

дискриминацията; 

                                                                                                                                                         
1  OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 33. 
2  Експресно проучване 438 на Евробарометър (март 2016 г.) относно „Използване 

на платформи за споделяне“. 



 

 

Й. като има предвид, че насърчаването на социалната справедливост и закрила, 

посочено в член 3 от Договора за Европейския съюз и член 9 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, е и цел на вътрешния пазар на ЕС; 

Общи съображения 

1. приветства съобщението относно „Европейска програма за икономиката на 

сътрудничеството“ и подчертава, че това следва да представлява първа стъпка към 

добре балансирана, по-всеобхватна и амбициозна стратегия на ЕС относно 

икономиката на споделянето; 

2. счита, че ако се развива разумно, икономиката на споделянето създава значителни 

възможности за гражданите и потребителите, които се възползват от повишената 

конкуренция, персонализираните услуги, по-големия избор и по-ниските цени; 

подчертава, че растежът в този сектор е ориентиран към потребителите и им 

позволява да поемат по-активна роля; 

3. подчертава необходимостта да се даде възможност на предприятията да се 

разрастват чрез премахване на пречките, дублирането и фрагментирането, които 

спъват трансграничното развитие; 

4. насърчава държавите членки да осигурят правна яснота и да не считат 

икономиката на споделянето като заплаха за традиционната икономика; 

подчертава колко е важно икономиката на споделянето да бъде регулирана по 

начин, който улеснява и благоприятства, а не ограничава; 

5. изразява съгласие по повод на факта, че икономиката на споделянето създава нови 

и интересни възможности за предприемачеството, работни места и растеж и често 

играе важна роля в превръщането на икономическата система не само в по-

ефикасна, но и устойчива в социално и екологично отношение, като дава 

възможност за по-добро разпределение на ресурсите и активите, които в противен 

случай не се използват пълноценно, и по този начин допринася за прехода към 

кръгова икономика; 

6. признава същевременно, че икономиката на споделянето може да окаже 

значително въздействие върху отдавна утвърдени регулирани бизнес модели в 

множество стратегически сектори като транспорта, жилищното настаняване, 

ресторантьорството, услугите, търговията на дребно и финансите; съзнава 

предизвикателствата, свързани с наличието на различни правни стандарти за 

сходни икономически участници; счита, че икономиката на споделянето 

овластява потребителите, предлага нови възможности за работа и има потенциал 

за улесняване на спазването на данъчните разпоредби, но въпреки това 

подчертава колко е важно да се гарантира високо ниво на защита на 

потребителите, пълно зачитане на правата на работниците и спазване на 

данъчното законодателство; признава, че икономиката на споделянето засяга 

както градската, така и селската среда; 

7. изтъква липсата на яснота сред предприемачите, потребителите и органите 

относно това как да прилагат настоящите разпоредби в някои области и съответно 

необходимостта от преодоляване на регулаторните неясноти и изразява 

безпокойство относно риска от фрагментиране на единния пазар; наясно е, че ако 



 

 

не бъдат правилно управлявани, тези промени могат да доведат до правна 

несигурност относно приложимите правила и ограничения при упражняването на 

индивидуалните права и защитата на потребителите; счита, че регулаторната 

рамка трябва да съответства на целите в ерата на цифровите технологии, и 

изразява дълбока загриженост по повод на отрицателното въздействие на 

правната несигурност и сложността на правилата за европейските стартиращи 

предприятия и организации с нестопанска цел, които участват в икономиката на 

споделянето; 

8. счита, че развитието на динамична, ясна и по целесъобразност хармонизирана 

правна среда и установяването на еднакви условия на конкуренция е съществено 

предварително условие за процъфтяването на икономиката на споделянето в ЕС; 

Икономиката на споделянето в ЕС 

9. подчертава необходимостта да се разглежда икономиката на споделянето не само 

като съвкупност от нови бизнес модели, предлагащи стоки и услуги, но също така 

като нова форма на интеграция между икономиката и обществото, при която 

предлаганите услуги се основават на голямо разнообразие от отношения, които 

включват икономическите отношения в рамките на социалните и създават нови 

форми на общности и нови бизнес модели; 

10. отбелязва факта, че икономиката на споделянето в Европа има някои специфични 

характеристики, които също така отразяват европейската бизнес структура, 

състояща се главно от МСП и микропредприятия; подчертава необходимостта от 

гарантиране на бизнес среда, в която платформите за споделяне могат да се 

разрастват и да бъдат силно конкурентоспособни на световния пазар; 

11. отбелязва, че европейските предприемачи показват силна тенденция към 

създаване на платформи за споделяне за социални цели, и отчита все по-големия 

интерес към икономиката на споделянето, основаваща се на кооперативни бизнес 

модели; 

12. подчертава значението на предотвратяването на всички форми на дискриминация, 

така че да се гарантира ефективен и равен достъп до услугите, основани на 

споделянето; 

13. счита, че услугите, предлагани в рамките на икономиката на споделянето, които 

се рекламират публично и се предлагат с цел реализиране на печалба, попадат в 

обхвата на Директива 2004/113/ЕО от 13 декември 2004 г. на Съвета относно 

прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение 

на достъпа до стоки и услуги1 и предоставянето на стоки и услуги и поради това 

следва да бъдат съобразени с принципа на равно третиране на жените и мъжете; 

Регулаторна рамка на ЕС: партньори, потребители, платформи за споделяне 

14. признава, че макар и някои части от икономиката на споделянето да са обхванати от 

нормативна уредба, включително на местно и национално равнище, за други части 

може да има регулаторни неясноти, тъй като не винаги е ясно кои норми на ЕС се 

прилагат, което създава значителни различия между държавите членки, дължащи се 

                                                 
1  OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37. 



 

 

на националните, регионалните и местните разпоредби и съдебна практика, като по 

този начин се фрагментира единният пазар; 

15. приветства намерението на Комисията за преодоляване на настоящата 

разпокъсаност, но изразява съжаление, че нейното съобщение не внася 

достатъчно яснота относно приложимостта на действащото законодателство на 

ЕС към различните модели на икономиката на споделянето; подчертава 

необходимостта държавите членки да засилят прилагането на съществуващото 

законодателство и призовава Комисията да се стреми към правоприлагаща рамка, 

подкрепяща държавите членки в техните усилия, най-вече с оглед на Директивата 

за услугите и на достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на 

потребителите; призовава Комисията да използва в пълна степен всички средства, 

налични в този контекст, включително производства за установяване на 

нарушение, когато се установи неправилно или недостатъчно прилагане на 

законодателството; 

16. подчертава, че изискванията за достъп до пазара по отношение на платформите за 

споделяне и доставчиците на услуги трябва да бъдат необходими, основателни и 

пропорционални, в съответствие с предвиденото в Договорите и вторичното 

законодателство, както и да бъдат прости и ясни; подчертава, че тази оценка 

следва да взема предвид дали услугите се предоставят от специалисти или частни 

лица, като за доставчиците партньори се предвиждат по-леки законодателни 

изисквания, като същевременно се гарантират качествени стандарти  и високо 

равнище на защита на потребителите, както и се вземат под внимание секторните 

различия; 

17. признава необходимостта заварените оператори, новите оператори и услугите, 

свързани с цифрови платформи и икономиката на споделянето, да се развиват в 

благоприятна бизнес среда в условия на ползотворна конкуренция и прозрачност, 

що се отнася до законодателните промени; изразява съгласие по повод на факта, 

че при оценката на достъпа до пазара в контекста на Директивата за услугите, 

държавите членки следва да вземат предвид специфичните характеристики на 

предприятията в сферата на икономиката на споделянето; 

18. настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки с цел 

предоставяне на допълнителни насоки за определяне на ефективни критерии за 

разграничаване между партньори и специалисти, което е от решаващо значение за 

справедливото развитие на икономиката на споделянето; посочва, че тези насоки 

следва да осигурят яснота и правна сигурност и да вземат под внимание, наред с 

другото, различията в законодателството на държавите членки и техните 

икономически реалности, като например равнището на доходите, 

характеристиките на секторите, положението на микро- и малките предприятия и 

стопанската цел на дейността; счита, че набор от общи принципи и критерии на 

равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище биха могли да 

представляват път, който да се следва, и призовава Комисията да извърши 

проучване по този въпрос; 

19. обръща внимание на факта, че макар че установяването на прагове може да 

осигури подходящи разделителни линии между партньори и предприятия, то 

същевременно може да създаде различия между микро- и малките предприятия, 

от една страна, и партньорите, от друга страна; счита, че еднаквите условия на 



 

 

конкуренция между сравними категории доставчици на услуги са силно 

препоръчителни; призовава за премахване на ненужните регулаторни тежести и 

необоснованите изисквания за достъп до пазара за всички стопански субекти, и 

по-специално за микро- и малки предприятия, тъй като това също така ограничава 

иновациите; 

20. приветства инициативата на Комисията, насочена към осигуряване на адекватност 

на законодателството за защита на потребителите и предотвратяване на 

злоупотреби с икономиката на споделянето, целящи заобикаляне на 

законодателството; счита, че потребителите следва да се ползват от високо и 

ефективно равнище на защита, независимо от това дали услугите се предоставят 

от специалисти или партньори, и подчертава по-специално значението на 

защитата на потребителите при сделки между партньори, като същевременно 

признава, че саморегулирането може да осигури известна форма на защита; 

21. призовава да бъдат предприети действия, за да се гарантира пълно прилагане и 

постоянно спазване на правилата за защита на потребителите от страна на 

инцидентните доставчици на услуги, по същия или съпоставим начин както при 

професионалните доставчици на услуги; 

22. отбелязва, че потребителите следва да имат достъп до информация за това дали 

евентуално оценките на други ползватели на определена услуга не са дадени под 

влияние на доставчика, например под формата на платена реклама; 

23. подчертава необходимостта от повече яснота относно гаранциите за 

потребителите в случай на спорове и призовава платформите за споделяне да 

гарантират, че са налице ефективни системи за процедурите за подаване на жалби 

и разрешаване на спорове, като по този начин се улеснява редът, по който 

потребителите могат да упражняват правата си; 

24. подчертава, че бизнес моделите на икономиката на споделянето се основават до 

голяма степен на репутацията, и изтъква, че прозрачността е от съществено 

значение в това отношение; счита, че в много случаи бизнес моделите на 

икономиката на споделянето овластяват потребителите и им дават възможност да 

поемат активна роля с подкрепата на технологиите; подчертава, че правилата за 

защита на потребителите все още са необходими в икономиката на споделянето, 

особено там, където пазарът е доминиран от определени участници, асиметрична 

информация и липса на избор или конкуренция; подчертава колко е важно да се 

гарантира необходимата информация за потребителите относно приложимия 

правен режим за всяка операция и произтичащите от това права и юридически 

задължения; 

25. призовава Комисията да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на 

платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове, за да насърчи 

отговорното поведение, прозрачността, правната сигурност и по този начин да 

увеличи доверието на ползвателите; признава, по-специално, липсата на 

сигурност най-вече относно това дали дадена платформа предоставя основна 

услуга или просто предлага услуга на информационното общество, в съответствие 

с Директивата за електронната търговия; във връзка с това призовава Комисията 

да даде допълнителни насоки по тези въпроси и да обмисли дали са необходими 

по-нататъшни действия, за да се увеличи ефективността на регулаторната рамка; 



 

 

насърчава платформите за споделяне същевременно да предприемат доброволни 

мерки в това отношение; 

26. призовава Комисията да продължи да упражнява контрол над законодателството 

на ЕС с цел да се намали несигурността и да се гарантира по-голяма правна 

сигурност относно правилата, приложими към бизнес моделите, основани на 

споделянето, както и да оцени дали са подходящи новите или изменените 

правила, по-специално относно активните посредници, изискванията във връзка с 

тях за информиране и прозрачност, както и относно неизпълнението и 

отговорността; 

27. счита, че всяка нова регулаторна рамка следва да мобилизира капацитета за 

самоуправление на платформите и механизмите за партньорска оценка, тъй като 

те са доказали, че функционират ефективно и отчитат удовлетворението на 

потребителите от услугите, основани на споделянето; изразява убеденост, че 

самите платформи за споделяне могат да поемат активна роля при създаването на 

такава нова регулаторна среда чрез коригиране на асиметричната информация, 

по-специално чрез цифрови механизми за определяне на репутацията с цел 

повишаване на доверието на ползвателите; отбелязва същевременно, че 

капацитетът за саморегулиране на платформите за споделяне не заменя 

необходимостта от действащите правила, като например Директивата за услугите, 

Директивата за електронната търговия, законодателството на ЕС за защита на 

потребителите, както и евентуални други правила; 

28. поради това счита, че механизмите за изграждане на доверие в цифровите 

технологии са съществена част от икономиката на споделянето; приветства 

всички усилия и инициативи, установени чрез платформите за споделяне, с цел 

предотвратяване на нарушения, както и тези, които имат за цел повишаване на 

доверието и прозрачността на механизмите за определяне на рейтинга и за даване 

на отзиви, създаване на надеждни механизми за критериите за определяне на 

репутацията, въвеждане на гаранции или застраховка, проверка на самоличността 

на партньорите и произвеждащите потребители и разработване на сигурни и 

прозрачни платежни системи; счита, че тези нови технологични разработки, като 

например двупосочните рейтингови механизми, независимите проверки на 

отзивите и доброволното приемане на схеми за сертифициране, са добри примери 

за това как да се предотвратят злоупотребите, манипулациите, измамите и 

фалшивите отзиви; насърчава платформите за споделяне да черпят опит от най-

добрите практики и да повишават осведомеността на ползвателите си за техните 

правни задължения; 

29. изтъква, че е изключително важно да се изяснят методите, чрез които 

функционират автоматичните системи за вземане на решения, основаващи се на 

алгоритми, за да се гарантира справедливост и прозрачност на алгоритмите; 

изисква от Комисията също така да разгледа този въпрос от гледна точка на 

законодателството на ЕС в областта на конкуренцията; призовава Комисията да 

си сътрудничи с държавите членки, частния сектор и съответните регулаторни 

органи с оглед на определяне на ефективни критерии за разработване на 

принципи за отчетност във връзка с алгоритмите за платформите за споделяне, 

основани на информацията; 



 

 

30. подчертава необходимостта от оценка на използването на данните, когато то може 

да има различно въздействие върху различните сегменти на обществото, от 

предотвратяване на дискриминацията и от проверка на потенциалните вреди за 

неприкосновеността на личния живот, предизвикани от големите информационни 

масиви; припомня, че ЕС вече е разработил цялостна рамка за защита на данните 

с Общия регламент относно защитата на данните, и в тази връзка призовава 

платформите за споделяне да не пренебрегват въпросът за защитата на данните и 

да предоставят прозрачна информация на доставчиците на услуги и ползвателите 

относно събраните лични данни и начина, по който тези данни се обработват; 

31. признава, че голяма част от достиженията на правото на ЕС вече се прилагат 

към икономиката на споделянето; призовава Комисията да извърши оценка на 

необходимостта от по-нататъшно разработване на правната рамка на ЕС, за да се 

предотврати по-нататъшно фрагментиране на единния пазар, в съответствие с 

принципите за по-добро регулиране и опита на държавите членки; счита, че тази 

рамка следва да се хармонизира, по целесъобразност, както и да е гъвкава, 

технологично неутрална и съобразена с бъдещото развитие, и следва да се състои 

от комбинация от общи принципи и конкретни правила, в допълнение към всички 

секторно специфични нормативни уредби, които биха могли да бъдат 

необходими; 

32. подчертава значението на съгласуваното законодателство, за да се гарантира 

доброто функциониране на вътрешния пазар за всички, и призовава Комисията да 

гарантира действащите правила и законодателство относно правата на 

работниците и потребителите, преди да въвежда ново законодателство, което би 

могло да фрагментира вътрешния пазар; 

Конкуренция и спазването на данъчното законодателство 

33. приветства факта, че разрастването на икономиката на споделянето е довело до 

увеличаване на конкуренцията и е мобилизирало съществуващите оператори да се 

съсредоточат върху реалните потребности на потребителите; насърчава 

Комисията да благоприятства еднакви условия на конкуренция при сравними 

услуги между платформите за споделяне, както и между тях и традиционните 

предприятия; подчертава значението на определянето и преодоляването на 

пречките пред възникването и разрастването на предприятия, основани на 

споделяне, особено стартиращи предприятия; подчертава в този контекст 

необходимостта от свободно движение на данни, преносимост на данните и 

оперативна съвместимост, което улеснява прехвърлянето между различни 

платформи и предотвратява зависимост, като всичко това са ключови фактори за 

открита и лоялна конкуренция и за овластяване на ползвателите на платформи за 

споделяне, като същевременно се вземат предвид законните интереси на всички 

участници на пазара и се защитава информацията и личните данни на 

ползвателите; 

34. приветства увеличаването на проследимостта на икономически трансакции, 

осъществени посредством онлайн платформи, за да се гарантира спазването и 

прилагането на данъчното законодателство, но изразява загриженост по 

отношение на трудностите, възникнали до този момент в някои сектори; 

подчертава, че икономиката на споделянето никога не следва да се използва като 

начин за избягване на данъчните задължения; подчертава, освен това, 



 

 

неотложната необходимост от сътрудничество между компетентните органи и 

платформите за споделяне по отношение на спазването на данъчното 

законодателство и събирането на данъци; признава, че в някои държави членки са 

взети мерки по тези въпроси и отбелязва успешното сътрудничество между 

публичния и частния сектор в тази област; призовава Комисията да улесни обмена 

на най-добри практики между държавите членки, като се включат компетентните 

органи и заинтересованите страни, да разработи ефективни и иновативни решения 

за укрепване на спазването и прилагането на данъчното законодателство, за да се 

премахне и рискът от трансгранични данъчни измами; приканва платформите за 

споделяне да играят активна роля в това отношение; насърчава държавите членки 

да изяснят и да си сътрудничат в областта на информацията, която различните 

стопански субекти, участващи в икономиката на споделянето, трябва да разкриват 

пред данъчните органи в рамките на своите задължения за предоставяне на 

информация по данъчни въпроси, съгласно предвиденото в националното 

законодателство; 

35. изразява съгласие, че следва да се прилагат функционално сходни данъчни 

задължения за стопанските оператори, които предоставят съпоставими услуги, 

независимо дали в рамките на традиционната икономика или в икономиката на 

споделянето, и счита, че данъците следва да се плащат там, където се генерира 

печалбата и където не става въпрос само за принос към разходите, като 

същевременно се зачита принципът на субсидиарност и се спазва националното и 

местното данъчно законодателство; 

Въздействие върху пазара на труда и правата на работниците 

36. подчертава, че цифровата революция оказва значително въздействие върху пазара 

на труда и че възникващите тенденции в рамките на икономиката на споделянето 

са част от съществуваща в момента тенденция в рамките на цифровизацията на 

обществото; 

37. отбелязва същевременно, че икономиката на споделянето създава за всички 

ползватели нови възможности и нови, гъвкави пътища за включване в пазара на 

труда, по-специално за самостоятелно заетите лица, за лицата, които са 

безработни, понастоящем са отдалечени от пазара на труда или в противен случай 

не биха могли да участват в него, като по този начин икономиката на споделянето 

би могла да служи като вход към пазара на труда, особено за младите хора и 

маргинализираните групи; изтъква обаче, че при някои обстоятелства подобно 

развитие може да доведе също така до положение на несигурност; подчертава 

необходимостта от гъвкавост на пазара на труда, от една страна, и за 

икономическа и социална сигурност за работниците, от друга страна, в 

съответствие с традициите и обичаите в държавите членки; 

38. призовава Комисията да проучи до каква степен съществуващите правила на 

Съюза са приложими към цифровия пазар на труда и да гарантира подходящото 

им въвеждане и прилагане; призовава държавите членки, в сътрудничество със 

социалните партньори и други съответни заинтересовани лица да оценяват 

активно и въз основа на логиката на предвиждането необходимостта от 

модернизиране на действащото законодателство, включително системите за 

социална сигурност, така че да бъдат в крак с технологичното развитие, като 

същевременно гарантират защитата на работниците; призовава Комисията и 



 

 

държавите членки да координират системите за социална сигурност с оглед на 

гарантирането на прехвърляемостта на осигурителните плащания и сумирането на 

периоди в съответствие със законодателството на Съюза и с националното 

законодателство; насърчава социалните партньори да актуализират колективните 

споразумения, когато е необходимо, така че съществуващите стандарти за защита 

да могат да бъдат запазени и при труда в цифровата сфера; 

39. подчертава първостепенното значение на защитата на правата на работниците в 

рамките на услуги, основани на споделянето, като на първо място и преди всичко 

е защитата на правото на работниците на синдикално организиране, правото на 

колективни преговори и действия, в съответствие с националното право и 

практика; припомня, че въз основа най-вече на факти всички работници в 

икономиката на споделянето са или наети, или самостоятелно заети лица и трябва 

да бъдат класифицирани по съответния начин; призовава държавите членки и 

Комисията, в съответните си области на компетентност, да гарантират 

справедливи условия на труд и подходяща правна и социална закрила за всички 

работещи в рамките на икономиката на споделянето, независимо от техния статус; 

40. призовава Комисията да публикува насоки относно начините, по които правото на 

Съюза се прилага към различните видове бизнес модели на платформите, за да се 

запълнят, при необходимост, регулаторните пропуски в областта на заетостта и 

социалната сигурност; счита, че високият потенциал за прозрачност на 

икономиката, основана на платформи, позволява добро проследяване в 

съответствие с целта за прилагане на съществуващото законодателство; призовава 

държавите членки да извършват достатъчен контрол по спазване на трудовото 

законодателство по отношение на онлайн платформите и да налагат санкции при 

нарушаване на правилата, особено по отношение на условията на труд и заетост, 

както и специфични изисквания във връзка с квалификациите; призовава 

Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на 

недекларирания труд и фиктивната дейност като самостоятелно заето лице в този 

сектор и да включат икономиката, основана на платформите, в програмата на 

европейската платформа за противодействие на недекларирания труд; призовава 

държавите членки да осигурят достатъчно ресурси за контрол; 

41. подчертава значението на гарантирането на основните права и подходяща защита 

на социалната сигурност на нарастващия брой самостоятелно заети лица, които са 

ключови участници в икономиката на споделянето, включително правото на 

колективни преговори и действия, също и с оглед на тяхното възнаграждение; 

42. насърчава държавите членки да признаят, че икономиката на споделянето ще 

доведе и до смущения, и съответно да подготвят мерки за смекчаване за 

определени сектори, като и да подпомогнат обучението и преквалификацията; 

43. подчертава голямото значение работещите през платформи за споделяне да могат 

да се възползват от преносимостта на рейтингите и отзивите, които съставляват 

тяхната цифрова пазарна стойност, както и значението на улесняването на 

преносимостта и натрупването на рейтингите и отзивите в рамките на различни 

платформи, като същевременно се спазват разпоредбите за защита на личните 

данни и неприкосновеността на личния живот на всички участващи страни; 

отбелязва възможността за нелоялни и произволни практики по отношение на 

рейтингите онлайн, които могат да засегнат условията на труд и правата на 



 

 

работещите през платформи за споделяне и тяхната способност да получат 

работа; счита, че механизмите за рейтинг и оценка следва да бъдат изготвени по 

прозрачен начин и че работниците следва да бъдат информирани и консултирани 

на подходящите равнища и в съответствие със законодателството или практиките 

в държавите членки относно общите критерии, използвани за разработване на 

подобни механизми; 

44. подчертава колко са важни актуалните умения в променящия се свят на заетостта, 

както и колко е важно да се гарантира, че всички работници разполагат с 

подходящи умения, необходими в цифровото общество и икономика; насърчава 

Комисията, държавите членки и предприятията в рамките на икономиката на 

споделянето да направят достъпни ученето през целия живот и развитието на 

уменията в областта на цифровите технологии; счита, че са необходими публични 

и частни инвестиции и възможности за финансиране на ученето и обучението 

през целия живот, особено за микропредприятията и малките предприятия; 

45. подчертава значението на работата от разстояние и на интелигентната работа във 

връзка с икономиката на споделянето и съответно застъпва идеята, че е 

необходимо тези форми на заетост да бъдат поставени на равна основа с 

традиционните форми на работа; 

46. призовава Комисията да проучи до каква степен Директивата относно работата 

чрез агенции за временна заетост (2008/104/EО1) е приложима към конкретни 

онлайн платформи; счита, че много онлайн платформи за посредничество са 

сходни по структура с агенциите за временна заетост (тристранни договорни 

правоотношения между: работника, нает чрез агенция за временна 

заетост/работещия през платформа; агенцията за временна заетост/онлайн 

платформата; предприятието ползвател/клиента); 

47. призовава националните публични служби по заетостта и мрежата EURES да 

осъществяват по-добра комуникация относно възможностите, предлагани от 

икономиката на споделянето; 

48. призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори да предоставят 

подходяща информация на работещите през платформи относно условията на 

труд и заетост и правата на работниците, както и относно трудовите им 

правоотношения както с платформите, така и с ползвателите; счита, че 

платформите следва да играят активна роля при предоставянето на информация 

на ползвателите и работниците относно приложимата нормативна рамка с оглед 

на изпълнението на правните изисквания; 

49. обръща внимание на липсата на данни относно промените в сферата на заетостта, 

породени от икономиката на споделянето; призовава държавите членки и 

Комисията, в сътрудничество със социалните партньори, да събират повече 

надеждни и изчерпателни данни в това отношение и насърчава държавите членки 

да определят вече съществуващ национален компетентен орган, който да 

наблюдава и оценява възникващите тенденции на пазара на труда, основан на 

споделянето; подчертава, че в този контекст е много важен обменът на 

информация и най-добри практики между държавите членки; подчертава колко е 
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важно да се наблюдава пазарът на труда и условията на труд в рамките на 

икономиката на споделянето, за да се противодейства на незаконните практики; 

Местното измерение на икономиката на споделянето 

50. отбелязва, че все по-голям брой местни органи и правителства вече са активни в 

създаването на нормативна уредба за и развиването на икономиката на 

споделянето, като се съсредоточават върху практики на споделяне както като 

предмет на техните политики, така и като организационен принцип на нови 

форми на управление, основано на споделяне, и на демокрацията на участието; 

51. отбелязва, че има достатъчно възможности националните, регионалните и 

местните органи да приемат специфични спрямо обстоятелствата мерки, за да се 

справят с ясно определени цели от обществен интерес с пропорционални мерки, 

които са в пълно съответствие със законодателството на ЕС; поради тази причина 

призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите членки в процеса на 

формулиране на тяхната политика и при приемането на правила в съответствие с 

правото на ЕС; 

52. отбелязва, че градовете са пионери в областта, тъй като градските условия, като 

гъстота на населението и физическа близост, благоприятстват възприемането на 

практики, основани на споделянето, като така се разширява фокусът от 

интелигентни градове към споделящи градове и се улеснява преходът към 

инфраструктура, която е по-благоприятна за гражданите; също така изразява 

убеждение, че икономиката на споделянето може да предложи значителни 

възможности за вътрешните периферии, селските райони и териториите в 

неравностойно положение, може да породи нови и приобщаващи форми на 

развитие, може да има положително социално-икономическо въздействие и може 

да помогне на маргинализираните общности с непреки ползи за сектора на 

туризма; 

Насърчаване на икономиката на споделянето 

53. изтъква значението на подходящите умения, компетентности и обучение, за да 

могат възможно най-много хора да участват активно в икономиката на 

споделянето и да се разгърне нейният потенциал; 

54. подчертава, че ИКТ дават възможност новаторските идеи в рамките на 

икономиката на споделянето да се развиват бързо и ефикасно, като същевременно 

свързват и овластяват участниците, независимо дали са ползватели, или 

доставчици на услуги, улесняват техния достъп до пазара и участието им в него и 

повишават достъпността на отдалечените и селските райони; 

55. призовава Комисията да бъде проактивна при насърчаването на сътрудничеството 

между публичния и частния сектор, по-специално що се отнася до въвеждането на 

електронната идентификация, да повиши доверието на потребителите и 

доставчиците на услуги в онлайн трансакциите, като се използва за основа 

рамката на ЕС за взаимно признаване на електронната идентификация, и да вземе 

мерки за преодоляване на другите съществуващи пречки пред растежа на 

икономиката на споделянето, като например спънките пред предоставянето на 

трансгранични схеми за застраховане; 



 

 

56. посочва, че въвеждането на 5G ще преобрази из основи логиката на нашите 

икономики, като направи услугите по-разнообразни и достъпни; подчертава във 

връзка с това колко е важно да се създаде конкурентоспособен пазар за 

новаторски предприятия, чийто успех в крайна сметка ще бъде определящ за 

силата на нашите икономики;  

57. посочва, че икономиката на споделянето е все по-важна в сектора на 

енергетиката, тъй като дава възможност за ефикасно участие на потребителите, 

производителите, отделните лица и общностите в няколко децентрализирани фази 

на цикъла на енергията от възобновяеми източници, включително собственото 

производство и потребление, съхранението и разпределението, в съответствие с 

целите на ЕС в областта на климата и енергетиката; 

58. подчертава, че икономиката на споделянето процъфтява особено в тези общности, 

в които моделите на споделяне на знания и образование са силни и по този начин 

катализират и укрепват култура на отворени иновации; подчертава значението на 

съгласуваните политики и внедряването на широколентови и 

свръхшироколентови връзки като предпоставка да се развие пълният потенциал 

на икономиката на споделянето и да се извлекат ползите, предлагани от модела на 

споделяне; поради това припомня, че е необходимо да се даде възможност за 

подходящ достъп до мрежата на всички граждани в ЕС, особено в по-слабо 

населените, отдалечените или селските райони, където все още свързаността не е 

достатъчна; 

59. подчертава, че икономиката на споделянето се нуждае от подкрепа за своето 

развитие и разрастване и трябва да остане отворена за научни изследвания, 

иновации и нови технологии, за да привлича инвестиции; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че законодателството и политиките на ЕС са 

готови за бъдещето, особено по отношение на откриването на неизключителни, 

ориентирани към експериментиране пространства, насърчаващи цифровата 

свързаност и грамотност, подкрепата за европейските предприемачи и 

стартиращи предприятия, стимулирането на иновационните центрове, инкубатори 

и клъстери на промишлеността 4.0, като в същото време се развиват 

взаимодействията в условия на съжителство с традиционните стопански модели; 

60. подчертава комплексния характер на транспортния сектор извън и в рамките на 

икономиката на споделянето; отбелязва, че този сектор е обхванат от засилена 

нормативна уредба; отбелязва потенциала на моделите на икономиката на 

споделянето да подобрят значително ефикасността и устойчивото развитие на 

транспортната система (включително чрез безпрепятствено издаване на билети за 

мултимодален транспорт и превоз в рамките на едно пътуване за ползвателите на 

транспорта с приложенията на икономиката на споделянето), на нейната 

безопасност и сигурност, както и да повишат достъпността на отдалечените 

райони и да намалят нежеланите вторични ефекти от задръстванията по 

пътищата; 

61. призовава съответните органи да насърчават ползотворното съвместно 

съществуване на транспортните услуги, основани на споделянето, и 

конвенционалната транспортна система; приканва Комисията да включи 

икономиката на споделянето в работата си по нови технологии в транспорта 

(свързани и автономни превозни средства, интегрирана електронна продажба на 



 

 

билети и интелигентни транспортни системи), заради техните силни и естествени 

взаимодействия; 

62. подчертава необходимостта от правна сигурност за платформите и техните 

ползватели, за да се осигури развитието на икономиката на споделянето в 

транспортния сектор в ЕС; отбелязва, че в сектора на мобилността е важно да се 

прави ясно разграничение между i) съвместното ползване на автомобили и 

поделянето на разходите в контекста на съществуващо пътуване, планирано от 

водача за негови собствени цели, от една страна, и  ii) нормативно уредените 

услуги за пътнически превоз, от друга страна; 

63. припомня, че според оценките на Комисията краткосрочното отдаване под наем 

на жилище или част от него от неговия собственик (физическо лице) е най-

големият сектор на икономиката на споделянето въз основа на генерираната 

търговия, докато предоставяните пряко от едно физическо лице на друго 

транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи на платформите; 

64. подчертава, че в сектора на туризма споделянето на жилища представлява 

отлично използване на ресурсите и на неизползваното в достатъчна степен 

пространство, особено в райони, които не печелят традиционно от туризъм; 

65. осъжда в тази връзка налагането от някои публични органи на правила, които 

имат за цел ограничаване на предлагането на туристическо настаняване чрез 

икономиката на споделянето; 

66. насочва вниманието към трудностите, пред които са изправени европейските 

платформи за споделяне, във връзка с получаването на достъп до рисков капитал, 

както и във връзка със стратегиите им за разрастване, които трудности се засилват 

поради малкия размер и разпокъсаността на националните пазари и поради 

критичния недостиг на трансгранични инвестиции; призовава Комисията и 

държавите членки да използват в пълна степен съществуващите инструменти за 

финансиране, за да инвестират в предприятия, основани на споделянето, и да 

насърчават инициативи за улесняване на достъпа до финансиране, по-специално 

за стартиращите предприятия, малките и средните предприятия и бизнеси; 

67. подчертава, че системите за финансиране, основани на споделянето, като 

например колективното финансиране, са важно допълнение към традиционните 

начини на финансиране като част от ефективна екосистема за финансиране; 

68. отбелязва, че услугите, предоставяни от МСП в сектора на икономиката на 

споделянето, невинаги са съобразени в достатъчна степен с потребностите на 

хората с увреждания и на възрастните хора; призовава за инструменти и 

програми, имащи за цел да помогнат на тези оператори да вземат под внимание 

потребностите на хората с увреждания; 

69. призовава Комисията да улесни и да насърчи достъпа до подходящи начини на 

финансиране за европейските предприемачи, които работят в сектора на 

икономиката на споделянето, както и в рамките на Програмата на ЕС за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 2020“; 



 

 

70. отбелязва бързото развитие и нарастващото разпространение, също и във 

финансовия сектор, на иновативни технологии и цифрови инструменти, като 

например блокчейн и технологията на дистрибутираните регистри; подчертава, че 

използването на тези децентрализирани технологии би могло да даде възможност 

за ефективни трансакции и връзки между партньори в рамките на икономиката на 

споделянето, което да доведе до създаването на независими пазари или мрежи и 

да замени, в един бъдещ момент, ролята на посредниците, която днес се 

изпълнява от платформите за споделяне; 

o 

o     o 

71. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

 

 


