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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozitivno gleda na pojav sodelovalnega gospodarstva na področju prometa ter 

turističnih in gostinskih storitev ter priznava, da bi ob ustreznem, preprostem in jasnem 

regulativnem okviru lahko: 

a) omogočilo večjo izbiro, cenovno dostopnost in bolj raznolike storitve za stranke, 

saj bi povečalo in popestrilo tako ponudbo kot povpraševanje; 

b) spodbudilo nove oblike sodelovanja med državljani v EU pa tudi gospodarsko rast, 

delovna mesta in poslovne priložnosti, zlasti za mala in srednja podjetja po Evropi; 

c) pozitivno vplivalo na mobilnost invalidov in spodbudilo trajnostne oblike 

mobilnosti; 

d) izboljšalo vključevanje ljudi, ki so običajno izključeni s trga dela; 

2. priznava, da sodelovalno gospodarstvo pozitivno vpliva na hitro rastoči turistični sektor, 

saj posameznikom in lokalnim gospodarstvom povečuje možnosti za zaslužek ter 

ponuja orodja za boljše odzivanje na povpraševanje, na primer med konicami 

povpraševanja in na oddaljenih območjih, in za odzivanje na različne želje popotnikov, 

zlasti tistih z nižjimi dohodki; ugotavlja, da je raven zadovoljstva strank v sodelovalnem 

gospodarstvu visoka; meni, da bi moralo biti sodelovalno gospodarstvo popolnoma 

vključeno v turistično politiko EU; poudarja, da je treba spodbujati vzajemno koristno 

sobivanje tradicionalnih turističnih storitev in sodelovalnega gospodarstva; 

3. poziva Komisijo, naj pripravi ustrezne ukrepe za reševanje izzivov, ki se pojavijo, ko 

evropski potrošniki uporabljajo spletne platforme s sedežem zunaj EU, v neevropskem 

kulturnem in regulativnem okolju, zlasti v zvezi z varstvom podatkov, zdravjem in 

varnostjo, obdavčitvijo in delovnim pravom; 

4. želi opomniti, da je nudenje nastanitev med posamezniki po ocenah Komisije največji 

sektor sodelovalnega gospodarstva glede na ustvarjeno trgovino, medtem ko je nudenje 

prevoza med posamezniki največji po prihodkih na platformi; 

5. poudarja, da izmenjava domov v sektorju turizma pomeni koristno uporabo virov in 

premalo izkoriščenega prostora, zlasti na območjih, ki običajno nimajo koristi od 

turizma; 

6. v zvezi s tem obsoja predpise, ki jih uveljavljajo nekateri javni organi in katerih namen 

je omejiti ponudbo turističnih nastanitev prek sodelovalnega gospodarstva; 

7. pozdravlja, da sodelovalno gospodarstvo omogoča priložnosti za prilagodljiv delovni 

čas, tako da se lahko ljudje, ki ostanejo brez zaposlitve, prilagodijo drugim 

obveznostnim in si znova poiščejo delo; 

8. opaža, da je bilo dosedanje odzivanje držav članic na razvoj sodelovalnih poslovnih 
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modelov zelo razdrobljeno, kar bi lahko ustvarilo zmedo, v nekaterih primerih pa celo 

odprlo pot protekcionističnim ukrepom; v tem pogledu pozdravlja sporočilo Komisije o 

evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo in poskuse, da bi opredelila ta pojem, a 

obžaluje, da ni vzpostavila namenskega harmoniziranega pravnega okvira za 

sodelovalno gospodarstvo in ni preučila, kako je veljavna zakonodaja prilagojena 

njegovim potrebam; zato želi spomniti, da bo potrebna poglobljena analiza (z 

makroekonomskimi, socialnimi in okoljskimi učinki sodelovalnega gospodarstva), ki bi 

ji morali po potrebi najkasneje do leta 2018 slediti sorazmerni regulativni ukrepi 

Komisije; 

9. poudarja, da je treba sodelovalno gospodarstvo in tradicionalne oblike gospodarstva 

uskladiti na področju usposabljanja, poklicnih kvalifikacij ter davčnih in socialnih 

obveznosti; 

10. obžaluje, da se veljavna zakonodaja, zlasti Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu1, in Direktiva 

2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na 

notranjem trgu2, ne izvaja pravilno; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 

da zakonodaja, ki se uporablja za modele sodelovalnega gospodarstva, ne bo kršila 

zakonodaje EU in načel notranjega trga; 

11. poudarja, da sodelovalno gospodarstvo znatno prispeva k trajnosti turističnega in 

prometnega sektorja in omogoča optimizacijo obstoječih virov, saj se v njem 

uporabljajo sicer premalo izkoriščena sredstva ter brez obsežnih naložb razvijajo nove 

storitve in produkti; poleg tega poudarja, da sodelovalno gospodarstvo spodbuja 

udeležbo državljanov v teh sektorjih in pomaga porazdeliti koristi turizma med vse 

regije, vključno z najbolj oddaljenimi, gorskimi in podeželskimi območji; 

12. poudarja, da bi moral biti regulativni okvir sodelovalnega gospodarstva v prvi vrsti 

sektorski in bi moral biti usmerjen k temu, da bi bil v središču delovanja potrošnik, 

obenem pa bi moral zagotoviti pošteno konkurenco, spodbujati inovacije ter prispevati k 

splošnemu razvoju in izpolnjevanju ciljev prometne politike EU, kot so razogljičenje 

prometa, zmanjšanje emisij onesnaževal in hrupa, teritorialna kohezija, cenovna 

ugodnost, dostopnost in varnost; poudarja, da so najbolj pereča vprašanja, povezana z 

varstvom potrošnikov, razdelitvijo odgovornosti, izpolnjevanjem davčnih obveznosti, 

sistemi zavarovanja, socialnim varstvom (zaposlenih in samozaposlenih) delavcev in 

varstvom podatkov, zato spodbuja Komisijo in države članice, naj izvršujejo veljavno 

zakonodajo in po potrebi predlagajo novo, ki se bo opirala na dejanske ocene; poziva 

Komisijo in države članice, naj na podlagi izboljšanih meril usklajujejo pobude in dobro 

prakso, povezano s sodelovalnim gospodarstvom, in tako spodbujajo pozitiven razvoj 

tega sektorja v Evropi; 

13. pričakuje, da bo Komisija državam članicam zagotovila nadaljnje smernice za 

preprečevanje razdrobljenosti ter jih spodbujala k izmenjavi zgledov dobre prakse in 

zmanjšanju upravnega bremena; poudarja, da sodelovalno gospodarstvo pogosto 

uporablja samoregulativne ukrepe in zagotavlja mehanizme za krepitev zaupanja med 

                                                 
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1. 
2 UL L 376, 27.7.2000, str. 36. 
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potrošniki; poudarja, da bi moral biti regulativni okvir ustrezen (glede na to, ali storitve 

zagotavljajo strokovnjaki ali enakovredni partnerji) ter da ne bi smel ovirati inovacij in 

ustvarjati obremenjujočih ovir za podjetništvo v EU; 

14. ugotavlja, da sodelovalno gospodarstvo prinaša tudi izzive za trg dela, sisteme 

zaposlovanja in za podjetništvo, saj ima tako prednosti kot pomanjkljivosti; poziva 

države članice, naj spodbujajo ustvarjanje novih delovnih mest in kakovostnih 

priložnosti za zaslužek v sodelovalnem gospodarstvu, zlasti ljudi, ki so tradicionalno 

izključeni s trga dela, tudi z zagotavljanjem pravičnih delovnih razmer in delovnih 

razmerij in ter spoštovanjem pravic delavcev; spodbuja k sodelovanju med vsemi 

deležniki, ki morajo nositi polno odgovornost, hkrati pa tudi k regulativnemu ukrepanju; 

poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo, ali so delavci v sodelovalnem 

gospodarstvu ustrezno kriti v okviru socialnega varstva; 

15. poudarja, da gospodarski model sodelovalnega gospodarstva temelji na zaupanju 

uporabnikov, zlasti v spletnih komentarjih; poudarja, da je treba uporabnikom 

omogočiti dostop do zanesljivih in poštenih informacij o kakovosti storitev, ki jih 

ponujajo sodelovalne platforme; 

16. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo pravičnost in preglednost med tistimi, 

ki delajo v sodelovalnem gospodarstvu, in tradicionalnimi gospodarskimi subjekti ter 

visoko stopnjo varstva potrošnikov, zlasti kar zadeva vidike varnosti, zdravja, varstva 

zasebnosti in točnih informacij; 

17. želi opomniti, da imajo modeli sodelovalnega gospodarstva potencial, da bi znatno 

povečali učinkovitost prometnega sistema, povečali dostopnost oddaljenih območij z 

uporabo obstoječih zmogljivosti in zmanjšali neželene zunanje učinke prometa, kot so 

prometni zamaški in emisije; poziva ustrezne organe, naj spodbujajo koristno sobivanje 

sodelovalnih prevoznih storitev in konvencionalnega prometnega sistema, tudi pri 

lokalnem načrtovanju mobilnosti ter sistemih obveščanja in prodaje vozovnic, in naj se 

izogibajo upravnim sistemom ali zakonodajnim ukrepom, s katerimi bi te storitve 

izključili iz prometnega načrtovanja in dejavnosti, saj bodo tako lahko vzpostavili 

nemotene in popolne prometne verige od vrat do vrat ter nove oblike trajnostne 

mobilnosti; poudarja, da je kombinacija sodelovalnih prevoznih storitev in javnega 

prevoza odlična priložnost za povezovanje ljudi in območij, zlasti tistih, ki so bili doslej 

slabo povezani; 

18. poudarja, da sta glede na obširnejšo digitalizacijo evropskih prometnih storitev 

bistvenega pomena za nadaljnji razvoj sodelovalnega gospodarstva visokohitrostna 

brezžična in fiksna povezljivost; 

19. poziva k spremembi pogojev za samostojno opravljanje storitev v reguliranih sektorjih, 

kot je mestni in medkrajevni cestni potniški prevoz, da bi vzpostavili enoten regulativni 

okvir, ki bi združeval pogoje dostopa do poklica v skladu s pravom EU ter ureditev za 

neprekinjeno in stabilno opravljanje storitev, s čimer bi preprečili nepošteno 

konkurenco; 

20. meni, da so sodelovalni poslovni modeli pomemben vir za trajnostno razvijanje povezav 

v oddaljenih, gorskih in podeželskih regijah, saj te običajno ne prispevajo k razvoju 

sodelovalnega gospodarstva; 
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21. pozdravlja, da je digitalna revolucija z aplikacijami sodelovalnega gospodarstva 

omogočila neovirano izdajanje multimodalnih vozovnic uporabnikom prevoza in 

združevanje različnih prevoznih sredstev v okviru enega potovanja; 

22. poziva Komisijo, naj sodelovalno gospodarstvo vključi v svoje delo na področju novih 

tehnologij v prevozu (povezana vozila, avtonomna vozila, izdajanje integriranih 

digitalnih vozovnic, inteligentni prometni sistemi) zaradi njihovega močnega 

vzajemnega delovanja in naravne sinergije; 

23. poudarja, da sodelovalno gospodarstvo pomembno prispeva k varnosti na področju 

prevoza (jasna opredelitev strank, vzajemno ocenjevanje, verodostojne tretje stranke, 

preverjanje specifikacij); 

24. opozarja, da velika raznolikost modelov sodelovalnega gospodarstva in raznovrstnost 

izdelkov in storitev v različnih sektorjih otežujeta razvrstitev teh dejavnosti; poudarja 

pa, da je treba v izrazju EU nedvoumno razlikovati med posredovalnimi platformami, ki 

ne ustvarjajo dobička za uporabnike, ter tistimi, ki povezujejo (pridobitne) ponudnike 

storitev in odjemalce, z delovnim razmerjem med ponudnikom storitev in platformo ali 

brez tega, in tako omogočiti, da bodo vse pogodbene strani izpolnile svoje davčne in 

socialne obveznosti in poskrbele za varstvo potrošnikov; poziva Komisijo, naj razjasni 

izrazje EU, povezano s storitvami souporabe avtomobilov in drugih vozil, da bodo 

ustrezno razvrščene v prometni politiki EU; poziva Komisijo, naj po potrebi pripravi 

predloge za ustrezno prilagoditev zakonodaje Unije; poziva Komisijo, naj izvede študijo 

o vlogi pragov v sodelovalnem gospodarstvu in o tem, ali je treba standardizirati 

postopke, potrebne za opravljanje poklicne dejavnosti; 

25. poziva države članice, naj uvedejo ukrepe in izmenjavo zgledov dobre davčne prakse, s 

čimer bodo pri storitvah sodelovalnega gospodarstva zmanjšale možnosti za sivo 

ekonomijo ter davčno izogibanje; poudarja, da imajo sodelovalne platforme potencial za 

večjo davčno preglednost zaradi uporabe elektronskih plačilnih metod, in spodbuja k 

razvoju ustreznih naprednih rešitev za plačilo davkov v sodelovalnem gospodarstvu, 

tako da ne bi ustvarjali nepotrebnih ovir; poziva države članice, naj pojasnijo, kaj šteje 

za obdavčljivi dobiček in kaj za davka oproščene dejavnosti (na primer delitev 

stroškov), in opozarja, da je treba plačati davke in izpolniti socialnovarstvene 

obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo v kraju, kjer se ustvari dobiček; 

26. poziva k zagotovitvi neovirane dostopnosti, da bi dostop do raznolikih virov 

sodelovalnega storitvenega gospodarstva omogočili tudi starejšim in invalidom; 

27. pozdravlja, da so posredovalne platforme prinesle novo tržno dinamiko, saj tekmujejo 

med seboj pa tudi z uveljavljenimi subjekti in korporativnimi strukturami ter rušijo 

obstoječe monopole in preprečujejo nastajanje novih; priznava pa, da bi lahko te 

platforme brez ustreznega in javnega pravnega okvira prinesle tudi tveganje za 

nastajanje prevladujočega tržnega položaja, kar bi ogrozilo pestrost gospodarskega 

ekosistema; zato poziva države članice in Komisijo, naj spremljajo razvoj trga ter 

gospodarske in socialne posledice, odpravijo očitne pomanjkljivosti trga in po potrebi 

predlagajo ukrepe za zaščito konkurenčnosti evropskih podjetij na evropskem trgu ter za 

vzpostavitev ugodnih tržnih razmer za mikro, mala in srednja podjetja; 

28. ugotavlja, da sta digitalizacija in prosti pretok podatkov eno najosnovnejših orodij za 
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reformiranje prometnega in turističnega sektorja, in priznava, da sta lastništvo podatkov 

in dostop do njih pomembna; zato poziva Komisijo, naj nemudoma objavi načrt za 

objavo podatkov o javno financiranem prevozu in za harmonizirane standarde, da bi 

spodbudili podatkovno intenzivne inovacije in zagotavljanje novih prevoznih storitev; 

poudarja, da je treba zagotoviti prost pretok podatkov, prenosljivost podatkov in 

interoperabilnost med tržnimi platformami; 

29. priznava, da utegnejo imeti samoupravne zmogljivosti sodelovalnih platform 

pomembno vlogo pri zmanjševanju težav, ki jih povzroča informacijska asimetričnost, 

in pri odpravljanju drugih pomanjkljivosti trga; poudarja, da sodelovalno gospodarstvo 

pogosto uporablja samoregulativne ukrepe in omogoča mehanizme za krepitev zaupanja 

med potrošniki; poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, naj preučijo 

možnosti za spodbujanje prostega pretoka podatkov, tako da vzpostavijo morebitna 

upravna odstopanja za podjetja, ki zagotavljajo dovolj podatkov za spremljanje, ali se 

uresničujejo cilji javne politike; poudarja, da je treba gospodarsko rast sodelovalnega 

gospodarstva podpreti z ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena za posameznike in 

podjetja ter za zagotovitev dostopa do financiranja, tudi množičnega financiranja; 

30. poudarja, da za spletne posrednike sicer velja zakonodaja Evropske unije in morajo vso 

izpolnjevati, tudi na področju varstva potrošnikov in konkurence, vendar so varni 

pristani odgovornosti za posrednike bistveni za varstvo odprtosti interneta, temeljnih 

pravic, pravne varnosti in inovacij v prometnem sektorju; 

31. odobrava, da se sodelovalno gospodarstvo hitro razvija, in poziva Komisijo, naj prouči 

dinamiko trga ter oceni njegov ekonomski in socialni učinek na turistični in prevozni 

sektor; 

32. meni, da je treba podpreti zagonska podjetja turističnega in prevoznega sektorja, zlasti z 

usposabljanjem; poudarja, da je potrebno posebno usposabljanje, da bi vsi poklicni 

delavci pridobili e-veščine, prilagojene modelom sodelovalnega gospodarstva, pri 

čemer bi bilo treba upoštevati nove zahteve in pričakovanja potrošnikov; 

33. poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, naj z ustreznimi predstavniki 

sodelovalnega gospodarstva, uporabniki, izvajalci storitev in po potrebi tudi nevladnimi 

organizacijami in sindikati sodelujejo v dialogu z deležniki in pri postopkih za oceno 

učinkov, da bi zagotovili resnično povezovanje storitev v sodelovalnem gospodarstvu in 

možnosti za razvoj; ob tem poziva Komisijo, naj kot primer uporabi serijo delavnic o 

storitvah najemanja kratkoročnih nastanitev, ki jih je organiziral generalni direktorat za 

notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, da bi olajšala 

izmenjavo informacij med predstavniki nacionalnih institucij in institucij EU, te panoge 

in civilne družbe ter da bi na podlagi dobre prakse na področju sodelovalnih prevoznih 

storitev zagotovila smernice za nacionalne predpise v zvezi z vprašanji, kot so 

izboljšanje dostopa do trga, mobilnost v mestih in davčna preglednost. 
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