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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt jagamismajanduse esilekerkimise üle transpordi-, turismi- ja 

majutusteenuste valdkonnas, tunnistades, et asjakohase õigusraamistikuga on sellel 

potentsiaali  

a) pakkuda suuremat valikut, taskukohasust ja mitmekesisemaid teenuseid klientidele, 

suurendades ja mitmekesistades nii nõudlust kui ka pakkumist; 

b) edendada uusi koostöövorme ELi kodanike vahel, samuti majanduskasvu, töökohti ja 

ettevõtlusvõimalusi, eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks kogu 

Euroopas; 

c) mõjutada positiivselt puuetega isikute liikuvust ja edendada aktiivselt säästva 

liikuvuse vorme; 

d) parandada selliste inimeste kaasamist, kes on traditsiooniliselt tööturult välja jäetud; 

2. tunnistab jagamismajanduse positiivset mõju kiiresti kasvavale turismisektorile, kuna see 

toetab individuaalseid teenimisvõimalusi ja kohalikku majandust ning pakub vahendeid, 

millega nõudlusele paremini vastata, nt tippnõudluse ajal ja kõrvalistes piirkondades, ning 

peegeldab samuti reisijate, eriti väiksema sissetulekuga inimeste erinevaid eelistusi; 

märgib, et tarbijate rahulolu jagamismajanduse turismiteenustega on kõrge; on seisukohal, 

et jagamismajandus tuleks täiel määral kaasata ELi turismipoliitikasse; rõhutab vajadust 

edendada traditsiooniliste turismiteenuste ja jagamismajanduse kasulikku 

kooseksisteerimist; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja asjakohased meetmed, et lahendada probleeme, 

mis kerkivad esile, kui Euroopa tarbijad kasutavad veebiplatvorme, mida juhitakse 

väljastpoolt ELi, Euroopa-välises kultuuri- ja õigusraamistikus, pidades eelkõige silmas 

andmekaitset, tervishoidu ja ohutust, maksustamist ja tööõigust; 

4. tuletab meelde, et komisjoni hinnangute kohaselt on kasutajalt kasutajale majutus 

jagamismajanduse suurim sektor kauplemise mahu alusel, samal ajal kui kasutajalt 

kasutajale transport on suurim sektor platvormi tulu arvestades; 

5. toonitab, et turismisektoris on kodujagamise puhul tegemist ressursside ja alakasutatud 

ruumi suurepärast kasutamisega, eelkõige piirkondades, mis traditsiooniliselt turismist 

kasu ei saa; 

6. mõistab sellega seoses hukka mõnede avaliku sektori asutuste poolt selliste eeskirjade 

kehtestamise, mille eesmärk on piirata majutusvõimaluste pakkumist jagamismajanduse 

kaudu; 

7. väljendab heameelt võimaluste üle, mida jagamismajandus pakub seoses paindliku 

tööajaga, mis võimaldab seda ühildada muude kohustustega ja aitab tööturult kõrvale 

jäänud inimesi tööturule tagasi tuua; 
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8. märgib, et liikmesriikide reaktsioon jagamismajanduse ärimudelite väljatöötamisele on 

siiani olnud väga killustatud, mis tekitab ebakindlust ja avab mõnel juhul võimalusi 

protektsionistlike meetmete võtmiseks; peab sellega seoses tervitatavaks komisjoni teatist 

„Euroopa jagamismajanduse tegevuskava“ ja püüdlust määratleda jagamismajandust, kuid 

avaldab kahetsust, et selles ei püüta luua sõnaselgelt ühtset õiguslikku raamistikku 

jagamismajandusele kogu Euroopa Liidus ega uurita, kuidas kehtivates õigusaktides 

käsitletakse jagamismajanduse vajadusi; tuletab seetõttu meelde vajadust põhjaliku 

analüüsi (sealhulgas jagamismajanduse makromajanduslike, sotsiaalsete ja 

keskkonnamõjude kohta) järele, millele järgnevad vajaduse korral hiljemalt 2018. aastaks 

komisjoni proportsionaalsed reguleerivad meetmed; 

9. rõhutab vajadust ühtlustada jagamismajandus ja traditsioonilised majandustegevuse 

vormid koolitus-, kutsekvalifikatsioonide ning maksu- ja sotsiaalsete kohustuste 

valdkonnas; 

10. peab kahetsusväärseks, et praegu kehtivaid õigusakte, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 

õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul1 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta 

siseturul2, ei rakendata nõuetekohaselt; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 

jagamismajanduse mudeleid reguleerivate õigusaktidega ei rikuta ELi õigusakte ega 

siseturu põhimõtteid; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et jagamismajandus aitab oluliselt kaasa turismi- ja 

transpordisektori jätkusuutlikkusele, võimaldades alakasutatud varasid kasutades 

optimeerida olemasolevaid vahendeid ja arendada välja uusi teenuseid ja tooteid ilma 

suuremahulisi investeeringuid tegemata; juhib lisaks tähelepanu sellele, et see julgustab 

kodanikke osalema nendes sektorites ning aitab tagada, et turismist saavad kasu kõik 

piirkonnad, sealhulgas äärepoolseimad, mägi- ja maapiirkonnad; 

12. toonitab, et jagamismajanduse kontekstis peaks õigusraamistik olema eelistatavalt 

valdkonnapõhine ja püüdma asetada tarbija tegevuse keskmesse, tagama õiglase 

konkurentsi, edendama innovatsiooni ja toetama ELi transpordipoliitika eesmärkide üldist 

arengut ja saavutamist, näiteks süsinikdioksiidiheite vähendamise, saasteainete ja müra 

vähendamise, territoriaalse ühtekuuluvuse, taskukohasuse, kättesaadavuse ja ohutuse osas; 

rõhutab, et kõige pakilisemad küsimused on tarbijakaitse, vastutuse jagunemine, 

maksukohustuse täitmine, kindlustusskeemid, töötajate sotsiaalne kaitse (olenemata 

sellest, kas nad on palgatöötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad), puuetega inimeste 

õigused ja andmekaitse, ning ergutab seetõttu komisjoni ja liikmesriike tagama kehtivate 

õigusaktide täitmine ning tegema ettepaneku võtta vastu täiendavaid õigusakte, mis 

põhinevad nõuetekohastel hindamistel, kui seda peetakse vajalikuks; nõuab tungivalt, et 

komisjon ja liikmesriigid koordineeriksid tõhustatud meetmetele tuginedes 

jagamismajandusega seotud algatusi ja parimaid tavasid, et edendada selle sektori 

positiivset arengut Euroopas; 

13. ootab, et komisjon annaks liikmesriikidele edasisi juhiseid, et vältida killustumist, ja 

julgustab liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja vähendama seadusandlikku koormust; 

                                                 
1 ELT L 178, 17.7.2000, lk 1. 
2 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36. 
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rõhutab, et jagamismajanduses kohaldatakse paljudel juhtudel eneseregulatsiooni 

meetmeid ja edendatakse tarbijate vahelisi usaldusmehhanisme; rõhutab, et õigusraamistik 

peaks olema asjakohane (võttes arvesse, kas teenuseid osutavad kutselised või kasutajalt 

kasutajale suunatud teenuse osutajad) ja ei tohiks takistada innovatsiooni, luues 

koormavad takistused ettevõtlusele ELis; 

14. märgib, et jagamismajandus on samuti keeruline tööturu, tööhõivekavade ja ettevõtluse 

seisukohalt, kuna sellel on nii eeliseid kui ka puudusi; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

ergutaksid uute töökohtade ja kvaliteetsete teenimisvõimaluste loomist 

jagamismajanduses, pöörates tähelepanu eelkõige neile, kes traditsiooniliselt on tööturult 

välja jäetud, ning tagades õiglased töötingimused ja töösuhted ning töötajate õiguste 

järgimise; ergutab koostööd kõigi sidusrühmade vahel, kes peaksid täitma oma kohustusi 

paralleelselt reguleeriva sekkumisega, kui see on vajalik; nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid hindaksid, kas jagamismajanduses töötavad isikud on 

sotsiaalkindlustussüsteemiga nõuetekohaselt kaetud; 

15. rõhutab, et jagamismajanduse mudelite aluseks on kasutajate usaldus, eriti internetipõhiste 

kommentaaride vastu; rõhutab, kui oluline on, et kasutajatel oleks juurdepääs 

usaldusväärsele ja õiglasele teabele jagamisplatvormide kaudu pakutavate teenuste 

kvaliteedi kohta; 

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama võrdsuse ja läbipaistvuse jagamismajanduses 

tegutsejate ning traditsiooniliste ettevõtjate vahel ja kindlustama tarbijate kõrgetasemelise 

kaitse, eriti ohutuse, turvalisuse, tervishoiu, eraelu puutumatuse kaitse ja teabe õigsusega 

seotud aspektides; 

17. tuletab meelde jagamismajanduse mudelite potentsiaali parandada märkimisväärselt 

transpordisüsteemi tõhusust ja muuta olemasoleva suutlikkuse kasutamise teel 

äärepoolseimad piirkonnad ligipääsetavamaks ja vähendada liikluse soovimatuid 

välismõjusid, nagu liiklusummikud ja heitkogused; kutsub asjaomaseid ametiasutusi üles 

edendama jagamismajanduse transporditeenuste ja tavatranspordisüsteemi kasulikku 

kooseksisteerimist, sh kohaliku liikuvuse planeerimise, teabe- ja piletisüsteemide puhul, 

ning vältima selliseid haldussüsteeme või õiguslikke meetmeid, mis võiksid kaasa tuua 

jagamismajanduse transporditeenuste kõrvalejätmise transpordi ja transporditeenuste 

planeerimisest, et võimaldada sujuvate ja täielike uksest ukseni reisiahelate loomist ning 

edendada säästvat liikuvust; rõhutab, et jagamismajanduse ja ühistranspordi koos 

kasutamine pakub suurepäraseid võimalusi ühendada inimesi ja piirkondi, eelkõige neid, 

mis on olnud seni halvasti ühendatud; 

18. rõhutab, et kooskõlas Euroopa transporditeenuste laiema digiteerimisega on kiire traadita 

ja püsiühendus äärmiselt oluline jagamismajanduse edasiarendamiseks; 

19. nõuab sõltumatu teenuste osutamise tingimuste läbivaatamist reguleeritud sektorites, nagu 

linnatransport ja linnadevaheline reisijatevedu maanteel, et luua ühtne õigusraamistik, 

milles ühendatakse ELi õigusaktide kohased kutsealal tegutsema asumise tingimused ja 

teenuste järjepideva ja stabiilse osutamise kord, et vältida ebaausat konkurentsi; 

20. on veendunud, et jagamismajanduse ärimudelid on oluline vahend ühenduste 

jätkusuutlikuks arendamiseks äärealadel, mägi- ja maapiirkondades, kuigi need piirkonnad 

oma olemuselt jagamismajanduse arengule kaasa ei ata; 
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21. väljendab heameelt asjaolu üle, et digitaalne revolutsioon on võimaldanud 

jagamismajanduse rakenduste abil kasutajatele tõrgeteta mitmeliigilise transpordi 

piletimüügisüsteemid ja ühtsed teekonnad; 

22. kutsub komisjoni üles integreerima jagamismajanduse oma töösse, mis käsitleb 

transpordisektori uusi tehnoloogiaid (ühendatud sõidukid, autonoomsed sõidukid, 

integreeritud digitaalne piletisüsteem, intelligentsed transpordisüsteemid), nende tugevate 

vastastikuste seoste ja loomuliku koostoime tõttu; 

23. rõhutab jagamismajanduse märkimisväärset panust ohutusse ja turvalisusesse (osapoolte 

selge tuvastamine, vastastikune hindamine, usaldusväärsed kolmandad isikud, nõuetele 

vastavuse kontrollimine) transpordi valdkonnas; 

24. juhib tähelepanu, et jagamismajanduse mudelite, toodete ja teenuste suure mitmekesisuse 

tõttu eri sektorites on tegevuste klassifitseerimine keeruline; rõhutab siiski, et ELi 

terminoloogias tuleb selgelt eristada vahendusplatvorme, mis ei tooda oma kasutajatele 

kasumit, ning vahendusplatvorme, mis viivad kokku teenuseosutaja (kasu saamise 

eesmärgil) ja kliendi, kelle vahel (teenuseosutaja ja platvorm) võib olla alluvussuhe, ent ei 

pea olema, et aidata kõigil osapooltel pidada kinni oma maksu- ja sotsiaalsete kohustuste 

täitmisest ja tagada tarbijakaitse; palub komisjonil lisaks täpsustada ELi terminoloogiat 

sellistes valdkondades nagu koossõit, ühisauto kasutamine ja sõidujagamine, et tagada 

nende teenuste asjakohane klassifitseerimine ELi transpordipoliitikas; nõuab tungivalt, et 

komisjon esitaks vajadusel ettepanekud liidu õigusaktide kohandamiseks; nõuab tungivalt, 

et komisjon käivitaks uuringu künniste rolli kohta jagamismajanduses ja vajaduse kohta 

ühtlustada kutsetegevusega tegelemiseks vajalikud menetlused; 

25. kutsub liikmesriike üles töötama välja meetmeid ja vahetama parimaid maksualaseid 

tavasid vähendamaks varimajanduse ja maksudest kõrvalehoidmise võimalust 

jagamismajanduse teenuste osutamisel; rõhutab jagamisplatvormide potentsiaali 

maksustamise läbipaistvuse parandamiseks elektrooniliste maksemeetodite kasutamise 

kaudu ja ergutab lisaks asjakohaste kõrgetasemeliste makselahenduste väljatöötamist 

jagamismajanduses, ilma et loodaks tarbetuid takistusi; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

selgitaksid, mida nad peavad maksustatavaks kasumiks ja maksuvabaks tegevuseks, nagu 

kulude jagamine, ning tuletab meelde, et makse tuleks maksta ja sotsiaalkaitsega seotud 

kohustusi täita selle riigi õigusaktide kohaselt, kus kasumit saadakse; 

26. nõuab takistusteta juurdepääsu, mis tagaks, et eakatel ja puuetega inimestel oleks samuti 

juurdepääs jagamismajanduses saadaolevatele eri vahenditele; 

27. väljendab heameelt, et vahendusplatvormid on kaasa toonud uue turudünaamika 

konkureerida üksteisega, olemasolevate osalejate ja äriüksustega ning murendavad seeläbi 

olemasolevaid monopole ning hoiavad ära uute tekkimise; tunnistab siiski, et ilma 

asjakohase ja selge õigusraamistikuta võib tekkida potentsiaalne oht, et 

vahendusplatvormid tekitavad turgu valitseva seisundi, mis kahjustab majanduse 

ökosüsteemi mitmekesisust; palub seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil jälgida turu 

arengusuundumusi ning majanduslikku ja sotsiaalset mõju, parandada selged turutõrked ja 

vajaduse korral teha ettepanekuid meetmete kohta Euroopa äriühingute konkurentsivõime 

tagamiseks Euroopa turul ja mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele soodsate 

turutingimuste loomiseks; 
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28. märgib, et digiteerimine ja andmete vaba liikumine on üks olulisemaid vahendeid 

transpordi- ja turismisektori reformimisel ning tunnistab omandiõiguse ja andmetele 

juurdepääsu olulisust; kutsub seetõttu komisjoni üles avaldama viivitamata tegevuskava 

avaliku sektori poolt rahastatavate transpordiandmete vabastamise ja ühtlustatud 

standardite kohta, et suurendada andmemahukat innovatsiooni ja uute teenuste osutamist; 

rõhutab, kui oluline on tagada turuplatvormide vaheline andmete vaba liikumine, andmete 

ülekantavus ja koostalitlusvõime; 

29. tunnistab, et jagamisplatvormide enesejuhtimise võime võib aidata vähendada probleeme, 

mida põhjustab teabe ebaühtlus, ja kõrvaldada muid turutõrkeid; rõhutab, et 

jagamismajanduses kohaldatakse paljudel juhtudel eneseregulatsiooni meetmeid ja 

edendatakse tarbijate vahelisi usaldusmehhanisme; kutsub komisjoni, liikmesriike ja 

kohalikke omavalitsusi üles uurima võimalusi edendada andmete vaba liikumist, luues 

võimalikke halduslikke erandeid ettevõtete jaoks, kes pakuvad piisavaid andmeid, et 

jälgida avaliku poliitika eesmärkide saavutamist; rõhutab vajadust toetada 

jagamismajanduse kasvu meetmetega, mille eesmärk on vähendada üksikisikute ja 

ettevõtjate halduskoormust ja tagada juurdepääs rahastamisele, sealhulgas 

ühisrahastamisele; 

30. rõhutab, et kuigi veebivahendajate suhtes kohaldatakse kõiki Euroopa Liidu õigusakte, 

sealhulgas tarbijakaitse ja konkurentsi valdkonnas, ning nad peavad neid täitma, on 

vahendajate vastutust käsitlevad kaitstuse kriteeriumid väga olulised, et kaitsta interneti 

avatust, põhiõigusi, õiguskindlust ja innovatsiooni transpordisektoris; 

31. toetab jagamismajanduse kiiret arengut ning nõuab tungivalt, et komisjon teostaks 

uuringud, et analüüsida turudünaamikat ja hinnata jagamismajanduse majanduslikku ja 

sotsiaalset mõju turismi- ja transpordisektorile; 

32. on seisukohal, et transpordi- ja turismisektoris tegutsevaid idufirmasid tuleks toetada, 

eelkõige koolituse abil; rõhutab vajadust pakkuda spetsialistidele erikoolitust 

digitaaloskuste arendamiseks, mis on orienteeritud jagamismajanduse mudelitele, võttes 

arvesse uusi nõudeid ja tarbijate ootusi; 

33. kutsub komisjoni, liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi üles kaasama asjaomaseid 

jagamismajanduse esindajaid, teenuste kasutajaid ja osutajaid ning vajaduse korral 

vabaühendusi ja ametiühinguid sidusrühmade dialoogi ja mõju hindamise menetlustesse, 

et tagada nõuetekohane integreerimine ja arenguvõimalused jagamismajanduse teenustele; 

kutsub komisjoni sellega seoses üles kasutama eeskujuna Euroopa Komisjoni siseturu, 

tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG Growth) korraldatud seminaride sarja 

lühiajalise majutuse renditeenuste teemal, et hõlbustada teabevahetust liikmesriikide ja 

ELi institutsioonide ning tööstuse ja kodanikuühiskonna vahel ja anda juhiseid seoses 

siseriiklike õigusnormidega, mis on inspireeritud parimatest tavadest jagamismajanduse 

transporditeenuste valdkonnas sellistes küsimustes nagu turulepääsu, linnaliikuvuse või 

maksustamise läbipaistvuse parandamine. 
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Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

7 – 

ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

EFDD Peter Lundgren, John Stuart Agnew 

 

0 0 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


