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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите:

- да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

А. като има предвид, че рамката в Директивата за електронната търговия предшества 
ерата на цифровата икономика и следователно не отразява техническата, 
икономическата, трудовата и социалната реалност на съвременните онлайн услуги 
в транспортния и туристическия сектор; като има предвид, че националните и 
местните нормативни и поднормативни уредби се различават в различните 
държави членки и липсата на хармонизиран подход на равнище ЕС доведе до 
разпокъсване на пазара. 

Б. като има предвид, че в рамките на цялата екосистема на онлайн платформите за 
транспорт и туризъм ограничен брой дружества доминират на пазара и действат 
като „пазачи на информационния вход“, което определя високи бариери за достъп 
до пазара, задушава конкуренцията и по този начин ограничава възможностите за 
потребителите;

В. като има предвид, че цифровите платформи имаха положително въздействие 
върху достъпността до транспортни и туристически услуги, както и че имаха 
важен принос за разработването на технологии за интелигентни транспортни 
системи, по-специално в областта на автономните превозни средства;

Г. като има предвид, че засилената цифровизация на секторите на транспорта и 
туризма имаше редица положителни ефекти под формата на по-голяма свобода на 
избор, по-добро използване на ресурсите и по-лесен обмен между потребителите 
и предприятията;

Д. като има предвид, че следва да бъдат отчетени големите възможности за по-
нататъшно ускоряване на цифровизацията на транспортния сектор и като има 
предвид, че с оглед на това бъдещата нормативна уредба трябва да бъде 
разработена така, че да улеснява технологичното развитие, а не да го 
възпрепятства, като същевременно насърчава конкуренцията при еднакви 
условия;

Е. като има предвид, че Европейският съюз все още не се възползва от всички ползи 
от оперативната съвместимост, по-специално поради пропуски в определянето на 
стандарти, възлагането на обществени поръчки и координацията между 
националните компетентни органи;

Ж. подчертава необходимостта от значителни инвестиции в ИТ инфраструктура, за 
да могат да се приемат цифровите услуги, които ще изградят бъдещия 
просперитет на Европа;

З. като има предвид, че цифровите онлайн платформи създадоха възможности, но и 



PE648.502v03-00 4/12 AD\1212369BG.docx

BG

предизвикателства пред пазара на труда, като обикновено разчитат на по-гъвкава 
работна сила, чиито условия на заетост, представителство и социална закрила 
остават неясни, а в някои случаи и неблагоприятни; 

1. отбелязва важната роля, изиграна през последните две десетилетия от 
Директивата за електронната търговия при подпомагането на разработването на 
транспортните и туристическите платформи в европейския цифров единен пазар; 

2. отбелязва, че обхватът на определението за услуги на информационното 
общество, предвиден в Директивата за електронната търговия, е бил предмет на 
богата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, особено по отношение на 
онлайн платформите в секторите на транспорта и краткосрочното отдаване под 
наем, и следователно е необходим актуализиран и ясен обхват на определението, 
вземайки предвид съдебната практика; 

3. посочва, че онлайн платформите в секторите на туризма и транспорта са широко 
приветствани от ползвателите и тяхната активност доведе до ново поведение на 
потребителите; отбелязва, че насърчаването на проактивни мерки от страна на 
платформите може да бъде един от начините за осигуряване на по-голямо 
доверие, сигурност и безопасност за ползвателите; припомня обаче, че липсата на 
ясни, прозрачни и актуални правила доведе в някои случаи до разпокъсаност и 
несигурност на пазара, което може да навреди на предприятията и да създаде 
значителна пречка за по-нататъшното им развитие, особено за новодошлите, 
които навлизат на пазара;

4. призовава Комисията да изясни отговорността на платформите в областта на 
транспорта и туризма, като взема предвид специфичния бизнес модел; приканва 
Комисията да определи еднакво задължение за транспортните и туристическите 
платформи да проверяват самоличността на доставчиците на услуги и да изискват 
от доставчиците на услуги разрешенията, лицензите и сертификатите, 
удостоверяващи законността и безопасността на предлаганата услуга, да въвеждат 
използването на протоколи за надлежна проверка, за да гарантират, че 
информацията, предоставяна от доставчиците на услуги, е актуална, а също и да 
предприемат мерки срещу незаконното съдържание с цел създаване и поддържане 
на по-безопасна среда и правна сигурност за ползвателите и публичните органи;

5. приканва Комисията да създаде общоевропейски принципи, за да се изяснят 
процесите на уведомление и на действие, като се вземат предвид вида на 
предлаганите цифрови услуги и съответните действащи лица; след като 
компетентен орган е предоставил информация, която изпълнява състава на 
действително знание за незаконосъобразност и в случай на бездействие от страна 
на платформата, следва да се въведе ефективен, възпиращ и пропорционален 
механизъм за санкции;

6. подчертава необходимостта от оценка на въпроса за пазарите на трети държави, 
които предоставят достъп до продукти и услуги на европейските потребители, 
когато няма установен производител, вносител или дистрибутор в ЕС, за да се 
гарантира спазването на съответното законодателство на ЕС; 

7. припомня, че е важно да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение от 
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съществуващите институции, агенции и органи на ЕС на правилата, засягащи 
пазара на онлайн платформи, с цел, наред с другото, да се улесни обменът на 
данни, правната защита за потребителите и насърчаването на диалога между 
заинтересованите страни; изтъква важността и спецификата на пазара на онлайн 
платформи, свързани с транспорта и туризма, който изисква специфичен за тези 
сектори подход и специално внимание в това отношение; приканва да се проучи 
възможността за създаване в рамките на съществуващата рамка на единно звено 
за контакт за туристическите и транспортните платформи; 

8. изисква Европейската комисия допълнително да разясни как работи принципът на 
държавата по произход, включително възможните дерогации, за да се гарантира 
правната сигурност на територията на ЕС;

9. призовава Комисията да обърне специално внимание на положението на МСП; 
препоръчва бъдещото законодателство да разглежда различията между 
операторите на единния пазар; освен това призовава за намаляване на ненужните 
административни тежести за МСП, които предоставят услуги в транспортния и 
туристическия сектор, както и да се вземе предвид факта, че много МСП имат 
ограничен достъп до финансиране; подчертава необходимостта да бъде подобрен 
достъпът до данни за МСП в транспортния и туристическия сектор.

10. обръща внимание на много специфичния характер на съдържанието на 
транспортните и туристическите платформи в сравнение с други сектори, което в 
някои случаи трябва да отговаря на точни критерии, определени на национално 
равнище; призовава за междусекторно усилие, координирано на равнището на ЕС, 
включващо всички заинтересовани страни, за да се постигне съгласие за набор от 
критерии като разрешителни, лицензии или, ако е приложимо, местен или 
национален регистрационен номер за предоставяна услуга, в съответствие с 
правилата на единния пазар, които са необходими за предоставянето на услуга 
чрез платформа, с цел да се улесни сътрудничеството и да се увеличат 
възможностите за стопанска дейност; подчертава важността на платформите за 
икономиката на сътрудничество в секторите на транспорта и туризма, чрез които 
услугите се предоставят както от частни лица, така и от специалисти; подчертава 
колко е важно да се избегне налагането на непропорционални задължения за 
предоставяне на информация, както и ненужната административна тежест за 
всички доставчици на услуги с особен акцент върху доставчиците на услуги 
между партньори и МСП;

11. призовава Комисията да засили връзките между заинтересованите страни и 
местните органи в рамките на пазара за краткосрочно отдаване под наем и 
услугите за мобилност; счита, че Законодателният акт за цифровите услуги следва 
да има за цел да гарантира правна сигурност и яснота на този пазар чрез създаване 
на рамка за управление, даваща възможност за формализиране на 
сътрудничеството между платформите за краткосрочни наеми и мобилност и 
националните, регионалните и местните органи, по-специално с цел обмен на най-
добри практики и по този начин улесняване на ежедневната им стопанска 
дейност, както и чрез установяване на набор от информационни задължения на 
платформите за краткосрочни наеми и мобилност по отношение на техните 
доставчици на услуги във връзка със съответното национално, регионално и 
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местно законодателство;

12. в този контекст приветства постигнатото през март 2020 г. споразумение на 
Комисията с някои платформи от сектора на краткосрочното отдаване под наем 
относно споделянето на данни и счита, че то ще даде възможност на местните 
органи да разберат по-добре развитието на икономиката на сътрудничеството и 
ще даде възможност за надеждно и непрекъснато споделяне на данни, като по 
този начин се подпомогне разработването на политики, основани на факти; 
призовава Комисията да вземе допълнителни мерки, за да инициира по-
всеобхватна рамка за споделянето на данни при онлайн платформите за 
краткосрочно отдаване под наем, след като се консултира с всички съответни 
заинтересовани страни, както и да установи задължение за системните платформи 
да споделят надлежно своите данни с Евростат и националните статистически 
служби в държавите, в които доставчиците на услуги извършват своята дейност 
при пълно спазване на Общия регламент относно защитата на данните 1;

13. обръща внимание на важността на достъпа до данни, преносимостта на данните и 
прозрачното управление на данни в основаната на платформи икономика; 
подчертава жизненоважната роля на данните за местните правителства при 
прилагането и развитието на политиките в областта на транспорта и туризма, 
както и при създаването на нови иновативни услуги, които допринасят за 
конкурентоспособността на Европа; счита, че някои данни са също така 
стратегическо обществено благо и поради това приветства съобщението на 
Европейската комисия относно Европейската стратегия за данните, по-конкретно 
развитието на общи европейски пространства на данни в стратегически 
икономически сектори като транспорта и мобилността; подчертава 
необходимостта от спазване на правилата за неприкосновеност на личния живот 
при използването и обработката на данни;

14. обръща внимание колко са важни данните за транспортния сектор, за да се 
подкрепи технологичното развитие на изкуствения интелект, 5G и други 
релевантни безжични технологии, както и свързаната и автоматизираната 
мобилност; призовава Комисията да улесни корпоративните иновации при пълно 
спазване на законодателството на ЕС в областта на неприкосновеността на личния 
живот и защитата на данните; счита, че данните трябва да могат да се движат 
свободно между превозните средства и доставчиците на услуги и поради това 
призовава Комисията да гарантира конкурентен достъп до данни в превозните 
средства с цел поддръжка и ремонт, също и за стартиращите предприятия в 
областта на мобилността; 

15. отбелязва, че така наречените необработени данни, т.е. данни, които не са били 
обработвани за ползване и които могат да включват данни от неличен характер, 
могат да служат за важни обществени цели; призовава Комисията да създаде 
правна рамка и система от стимули за обмен на необработени данни с частния 
сектор, публичните институции и университетите за целите на научните 
изследвания и сътрудничеството между платформите за оперативна 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
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съвместимост, при пълно спазване на правилата за защита на личните данни;

16. подчертава необходимостта да бъдат насърчавани обменът на данни, 
цифровизацията и технологията на големите информационни масиви в сферата на 
платформите за транспорт и логистика, с цел по-голяма ефикасност в 
организацията и управлението на товарните и пътническите потоци, както и при 
използването на инфраструктурите и ресурсите; призовава Комисията да 
координира тези платформи на равнище ЕС, за да се подобри видимостта на 
веригата на доставки, управлението на трафика в реално време и товарните 
потоци, както и за да бъдат опростени и намалени административните 
формалности на трансевропейската транспортна мрежа, особено при 
трансграничните участъци; припомня значението на достъпността, оперативната 
съвместимост и обмена на актуални данни и данни в реално време за пътуване и 
трафик, за да се насърчава онлайн предлагането и търсенето на всички видове 
транспорт, в съответствие с Директивата за ИТС2; призовава Комисията да 
направи оценка на всички ненужни бариери, възпрепятстващи появата на онлайн 
мултимодален пазар за градски, регионални и на дълги разстояния транспортни 
услуги.

17. обръща внимание на потенциала на платформи от тип „мобилността като услуга“ 
(MaaS) по отношение на цифровизацията, автоматизацията и декарбонизацията на 
мобилността в ЕС; призовава Комисията да оцени прилагането на балансирани 
системи за MaaS, за да се предотвратят монополите и да се гарантира прилагането 
на съответните закони и политики и да се даде възможност за степен на контрол 
на такива системи от страна на местните органи на управление;

18. признава, че цифровата икономика, по-специално платформите, може да окаже 
значително въздействие върху отдавна установени регулирани бизнес модели в 
редица стратегически сектори като транспорта и туристическото настаняване; 
поради това подчертава необходимостта от насърчаване на равни условия, 
особено за новаторите, предприятията и новите участници на пазара, 
включително МСП и стартиращите предприятия, както и от надграждане на 
Регламента относно отношенията между платформите и предприятията,3 за да се 
запази многообразието на участниците, да се гарантира добра конкурентна среда 
и да се ограничи господстващото положение на гигантите на пазара; подчертава 
спешната необходимост Комисията да установи ясни критерии и да предостави 
дефиниция на понятието „системни платформи“;  призовава компетентните 
органи да продължат да бъдат бдителни, за да се избегне появата на монополи на 
пазара на платформи за пътувания и туризъм чрез наблюдение на практиките на 
злоупотреба, като например злоупотреба с отдаване на предпочитание или 
отдаване на предпочитание на собствените продукти в онлайн търсачки, което 
може да доведе до нелоялно ценообразуване и да въздействие при избора на 

2 Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за 
внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за 
интерфейси с останалите видове транспорт (текст от значение за ЕИП), (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1 – 
13.)
3Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (OВ L 186, 
11.7.2019 г., стр. 57).
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покупки;

19. подчертава, че ерата на цифровата икономика следва да се характеризира със 
сигурност на работното място и сравними условия на труд на самостоятелно 
заетите лица и тези, които са в традиционната заетост; насърчава държавите 
членки и Европейската комисия да направят оценка на адекватността на 
националните правила за заетост и разпоредбите на трудовото законодателство на 
ЕС;   

20. подчертава, че функционирането на цифрови платформи в областта на транспорта 
и туризма изигра положителна роля за създаването на нови работни места, 
особено за младите хора и неквалифицираните работници; 

21. във връзка с това приветства новата Директива за прозрачни и предвидими 
условия на труд4  и препоръката на Съвета относно достъпа на работниците и 
самостоятелно заетите лица до социална закрила5; призовава Комисията да следи 
отблизо прилагането на достиженията на правото на ЕС в тази област; отбелязва в 
този контекст продължаващата работа на Парламента по доклада, озаглавен, 
„Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работниците през 
платформа – Нови форми на заетост, свързани с цифровото развитие“6; 

22. призовава за създаване на международна система на управление, която да изисква 
от собствениците на платформи да гарантират определени минимални права и 
защита, и която да регулира използването на данни и отчетността на алгоритмите 
в трудовата сфера; припомня основното право на работниците от всички 
категории, залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз, да 
предприемат колективни действия в защита на своите интереси.

23. подчертава необходимостта от прозрачност на платформите за транспорт и 
туризъм, по-специално по отношение на алгоритмите, засягащи обслужването, 
ценообразуването, рекламата и цифровите механизми за изграждане на доверие 
като рейтинги и отзиви, като същевременно се защитават търговските тайни; 
призовава за прилагане на съществуващите достижения на правото на ЕС в 
областта на защитата на потребителите и спазването на европейските стандарти, 
както и за допълнителни и по-ясни правила относно обосновката на 
персонализираното ценообразуване, офертите и подредбата, особено когато се 
извършва със софтуер за автоматично вземане на решение; счита, че 
потребителите следва да бъдат надлежно информирани и техните права следва да 
бъдат ефективно гарантирани; счита, че потребителите следва да могат да 
изискват проверки и корекции на евентуални грешки, произтичащи от 
автоматизирани решения, както и да търсят правна защита в този контекст;

24. настоятелно призовава държавите членки и Комисията да насърчават 

4 Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и 
предвидими условия на труд в Европейския съюз (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр.105–121).
5 Препоръка на Съвета от 8 ноември 2019 г. относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите 
лица до социална закрила 2019/C 387/01 (ОВ C 387, 15.11.2019 г., стр. 1–8).
6 „Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работниците през платформа – Нови форми 
на заетост, свързани с цифровото развитие“ (2019/2186 (INI)) 
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оперативната съвместимост между устройства, приложения, хранилища за данни, 
услуги и мрежи, които са необходими за извличането на пълните ползи от 
въвеждането на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), 
използвани също в секторите на транспорта и туризма;

25. подчертава необходимостта онлайн платформите в областта на транспорта и 
туризма да насърчават устойчивостта чрез техните услуги, в съответствие също с 
Европейския зелен пакт; подчертава ролята, която дигитализацията може да 
изиграе за повишаване на устойчивостта на транспортния и туристическия сектор, 
по-специално в градската мобилност, както и чрез отдаване на предпочитание на 
по-ефикасно ползване на ресурсите и недостатъчно използваните области, които 
традиционно не печелят от туризъм; припомня, че добре информираните 
ползватели са важен двигател на устойчивия транспорт и туризъм; призовава 
онлайн платформите да включат екологосъобразни алтернативи в своите оферти и 
в условията на ползване и приканва Европейската комисия да определи насоки за 
онлайн платформите за транспорт и туризъм, като предостави инструменти и 
информация как по-добре да информират своите клиенти и ползватели за 
въздействието на техните услуги върху околната среда; 

26. подчертава, че безпрецедентната криза, породена от пандемията от COVID-19, 
увеличи значително търсенето на цифрови услуги и засили необходимостта ЕС да 
укрепи своя цифров суверенитет; приветства инициативата на Комисията за 
създаване на мрежа от звена за контакт на държавите членки и създаване на 
общоевропейска платформа за улесняване на обмена на информация относно 
транспортните потоци в зелените коридори и относно националните мерки за 
реагиране в областта на транспорта; подчертава необходимостта от продължаване 
на подкрепата за сътрудничеството относно зелените коридори, за да се гарантира 
гладкото функциониране на веригите за доставка на ЕС и движението на стоки в 
рамките на транспортната мрежа на ЕС; призовава Комисията да гарантира 
ефективността на платформата за координация на ЕС във фазата на 
възстановяване;

27. подчертава сериозното въздействие на кризата с СOVID-19 върху туристическата 
индустрия в ЕС; призовава Комисията да създаде платформа на ЕС за обмен на 
данни и информация между всички заинтересовани страни в сектора на туризма, 
за да се улесни обменът на най-добри практики и насърчаването на устойчивостта 
във фазата на възстановяване;
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност 

на докладчика. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при 

подготовката на проекта на становище на комисията по транспорт и туризъм за комисията по 

вътрешния пазар и защита на потребителите Законодателен акт за цифровите услуги:  

подобряване на функционирането на единния пазар (2020/2018(INL))

Субект и/или лице
Европейско бюро на съюзите на потребителите (BEUC)

Airbnb
EU Travel Tech

UBER
Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Международен съюз по автомобилен транспорт (IRU)
Център за демокрация и технологии

Европейска асоциация на ваканционните жилища (EHHA)
ГД „Мобилност и транспорт“

ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
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