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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et e-kaubanduse direktiivi raamistik eelnes digimajanduse ajastule ega 
kajasta seega transpordi- ja turismisektori tänapäevaste internetipõhiste teenuste 
tehnilist, majanduslikku, tööhõivealast ja sotsiaalset tegelikkust; arvestades, et riiklikud 
ja kohalikud õigusaktid erinevad liikmesriigiti ning kuna ELi tasandil puudub 
ühtlustatud lähenemisviis, on see viinud turu killustumiseni; 

B. arvestades, et kogu transpordi ja turismi veebiplatvormide ökosüsteemis domineerib 
turul piiratud arv ettevõtjaid, kes kontrollivad sisule juurdepääsu, mis tekitab turule 
sisenemisel suuri tõkkeid, lämmatab konkurentsi ja piirab seeläbi tarbijate 
valikuvõimalusi;

C. arvestades, et digitaalsetel platvormidel on olnud positiivne mõju transpordi- ja 
turismiteenuste kättesaadavusele ning need on andnud olulise panuse intelligentsete 
transpordisüsteemide tehnoloogiate arendamisse, eelkõige autonoomsete sõidukite 
valdkonnas;

D. arvestades, et transpordi- ja turismisektori üha suurem digiteerimine on avaldanud 
positiivset mõju suurema valikuvabaduse, ressursside parema kasutamise ning tarbijate 
ja ettevõtjate vahelise teabevahetuse lihtsustamise näol;

E. arvestades, et olemasolevaid suuri võimalusi transporditööstuse digiteerimise edasiseks 
kiirendamiseks tuleks tunnistada, ning arvestades, et seda silmas pidades tuleb edasine 
reguleerimine kavandada nii, et see soodustaks tehnoloogia arengut, mitte ei takistaks 
seda, ja edendaks samal ajal võrdsetel tingimustel konkurentsi;

F. arvestades, et liit ei kasuta veel kõiki koostalitlusvõime eeliseid, eelkõige puudujääkide 
tõttu standardite kehtestamises, riigihangetes ja riiklike pädevate asutuste vahelises 
koordineerimises;

G. arvestades, et on vaja teha märkimisväärseid investeeringuid IT-taristusse, et olla 
võimeline haldama digiteenuseid, mis suurendavad Euroopas tulevast jõukust;

H. arvestades, et digitaalsed veebiplatvormid on loonud tööturu jaoks nii võimalusi kui ka 
probleeme ning sõltuvad tavaliselt paindlikumast tööjõust, kelle tööhõive-, esindus- ja 
sotsiaalkaitsetingimused on ebaselged ja mõnel juhul ebasoodsad; 

1. võtab teadmiseks olulise rolli, mida e-kaubanduse direktiiv on etendanud viimase kahe 
aastakümne jooksul transpordi- ja turismiplatvormide arendamisel Euroopa digitaalsel 
ühtsel turul; 

2. märgib, et e-kaubanduse direktiivis sätestatud infoühiskonna teenuste määratluse 
kohaldamisala kohta on Euroopa Kohtus tehtud põhjalikud kohtulahendid, eelkõige 
transpordi- ja lühirendisektori veebiplatvormide puhul, ning seetõttu vajab see 
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määratlus ajakohastamist ja selle kohaldamisala täpsustamist, võttes arvesse 
kohtupraktikat; 

3. juhib tähelepanu sellele, et kasutajad on transpordi- ja turismisektori veebiplatvormid 
rõõmuga kasutusele võtnud ning platvormide tegevus on toonud kaasa uue 
tarbijakäitumise; märgib, et platvormide poolt võetavate ennetavate meetmete 
ergutamine võib olla üks viis, kuidas tagada kasutajatele suurem usaldus, turvalisus ja 
ohutus; tuletab siiski meelde, et selgete, läbipaistvate ja ajakohaste eeskirjade 
puudumine on mõnel juhul põhjustanud turu killustumist ja ebakindlust, mis võib 
ettevõtjaid kahjustada ja tekitada märkimisväärse takistuse nende edasisele arengule, 
eriti turule sisenevate uute ettevõtjate jaoks;

4. palub komisjonil transpordi- ja turismiplatvormide vastutusala täpsustada, võttes 
arvesse spetsiifilist ärimudelit; palub komisjonil kehtestada transpordi- ja 
turismiplatvormidele ühtse kohustuse kontrollida teenuseosutajate isikusamasust ning 
nõuda teenuseosutajatelt lubasid, litsentse ja sertifikaate, mis tõendavad pakutava 
teenuse seaduslikkust ja ohutust, võtta kasutusele hoolsuskohustuse protokollid, tagada, 
et teabeteenuse pakkujad pakuvad ajakohastatud teavet, ning võtta meetmeid 
ebaseadusliku infosisu vastu, et luua ja säilitada kasutajatele ja riigiasutustele turvalisem 
keskkond ja õiguskindlus;

5. kutsub komisjoni üles kehtestama kogu ELi hõlmavad põhimõtted teavitamise ja 
meetmete võtmise protsesside selgitamiseks, võttes arvesse pakutava digiteenuse liiki ja 
sellega seotud osalejaid; pärast seda, kui pädev asutus on teatanud ebaseaduslikust 
tegevusest, ja kui platvorm on tegevusetu, tuleks kehtestada tõhus, hoiatav ja 
proportsionaalne karistusmehhanism;

6. rõhutab vajadust hinnata selliste kolmandate riikide turgude küsimust, mis annavad 
Euroopa tarbijatele juurdepääsu toodetele ja teenustele, kui tootja, importija ega 
turustaja ei asu ELis, et tagada asjakohaste ELi õigusaktide järgimine; 

7. tuletab meelde, kui oluline on tagada veebiplatvormide turgu mõjutavate eeskirjade 
tõhus rakendamine ja jõustamine olemasolevate ELi institutsioonide, ametite ja asutuste 
poolt, et muu hulgas hõlbustada andmete jagamist, tarbijate õiguskaitsevahendeid ja 
edendada sidusrühmade dialoogi; rõhutab transpordi- ja turismisektori veebiplatvormide 
turu tähtsust ja iseärasusi, mis nõuavad sektoripõhist lähenemisviisi ja erilist tähelepanu 
selles küsimuses; kutsub üles uurima võimalust luua olemasolevas raamistikus turismi- 
ja transpordiplatvormidele ühtne kontaktpunkt; 

8. palub komisjonil täiendavalt selgitada päritoluriigi põhimõtte toimimist, sealhulgas 
võimalikke erandeid, et tagada õiguskindlus kogu ELis;

9. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu VKEde olukorrale; soovitab võtta tulevastes 
õigusaktides arvesse ühtsel turul tegutsevate ettevõtjate vahelisi erinevusi; nõuab lisaks 
transpordi- ja turismisektoris teenuseid osutavate VKEde tarbetu halduskoormuse 
vähendamist ning selle arvesse võtmist, et paljudel VKEdel on piiratud juurdepääs 
rahastamisele; rõhutab vajadust parandada transpordi- ja turismisektori VKEde 
juurdepääsu andmetele;

10. juhib tähelepanu transpordi- ja turismiplatvormide sisu väga erilisele iseloomule 
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võrreldes teiste sektoritega, mis mõnel juhul peavad järgima riiklikul tasandil 
kehtestatud täpseid kriteeriume; nõuab ELi koordineeritud valdkondlikke jõupingutusi, 
mis hõlmavad kõiki sidusrühmi, et leppida kokku kriteeriumides, nagu load, litsentsid 
või vajaduse korral osutatava teenuse kohalik või riiklik registreerimisnumber, mis on 
kooskõlas ühtse turu eeskirjadega vajalik teenuse pakkumiseks platvormil, eesmärgiga 
hõlbustada koostööd ja suurendada ärivõimalusi; rõhutab jagamismajanduse 
platvormide tähtsust transpordi- ja turismisektoris, kus teenuseid osutavad nii 
üksikisikud kui ka spetsialistid; rõhutab, kui oluline on vältida ebaproportsionaalsete 
teabekohustuste ja tarbetu halduskoormuse kehtestamist kõigile teenuseosutajatele, 
pöörates erilist tähelepanu vastastikustele teenuseosutajatele ja VKEdele;

11. kutsub komisjoni üles edendama sidusrühmade ja kohalike omavalitsuste vahelisi 
suhteid lühiajalisel renditurul ja liikuvusteenuste valdkonnas; on seisukohal, et 
digiteenuste seaduse eesmärk peaks olema õiguskindluse ja selguse tagamine sellel 
turul, luues juhtimisraamistiku, millega muudetakse ametlikuks lühiajalise rendi ja 
liikuvusplatvormide ning riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste koostöö, mille 
eesmärk on eelkõige jagada parimaid tavasid ja seeläbi hõlbustada nende igapäevast 
äritegevust, ning kehtestades lühiajalise rendi ja liikuvusplatvormidele oma 
teenuseosutajate suhtes teabekohustused seoses asjaomaste riiklike, piirkondlike ja 
kohalike õigusaktidega;

12. väljendab sellega seoses heameelt 2020. aasta märtsis saavutatud komisjoni kokkuleppe 
üle, mis puudutab teatavate lühiajalise rendi sektori platvormidega andmete jagamist, 
ning usub, et see võimaldab kohalikel omavalitsustel jagamismajanduse arengut 
paremini mõista ning võimaldab usaldusväärset ja pidevat andmete jagamist, toetades 
seega tõenditel põhinevat poliitikakujundamist; kutsub komisjoni üles astuma pärast 
kõigi asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist edasisi samme, et algatada 
põhjalikum andmete jagamise raamistik lühiajalise rendi veebiplatvormide jaoks, ning 
kehtestama süsteemsetele platvormidele kohustuse jagada oma andmeid vastavalt 
Eurostati ja selle riigi statistikaametiga, kus teenuseosutajad tegutsevad, täielikus 
kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega1;

13. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on platvormimajanduses andmetele juurdepääs, 
andmete ülekantavus ja läbipaistev andmehaldus; rõhutab andmete olulist rolli kohalike 
omavalitsuste jaoks transpordi- ja turismipoliitika rakendamisel ja arendamisel ning 
uute innovaatiliste teenuste loomisel, mis aitavad Euroopa konkurentsivõimet 
suurendada; on seisukohal, et mõned andmed on ühtlasi strateegiline avalik hüve, ning 
väljendab seepärast heameelt Euroopa Komisjoni teatise üle Euroopa andmestrateegia 
kohta ning eelkõige Euroopa ühiste andmeruumide arendamise üle strateegilistes 
majandussektorites, nagu transport ja liikuvus; rõhutab vajadust järgida andmete 
kasutamisel ja töötlemisel andmekaitse eeskirju;

14. juhib tähelepanu sellele, kui tähtsad on andmed transpordisektori jaoks, et toetada 
tehisintellekti, 5G ja muu asjaomase traadita võrgu tehnoloogia arengut ning ühendatud 
ja automatiseeritud liikuvust; kutsub komisjoni üles hõlbustama äriühingute 
innovatsiooni täielikus kooskõlas eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate ELi 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88).
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õigusaktidega; on seisukohal, et andmed peavad saama sõidukite ja teenuseosutajate 
vahel vabalt liikuda, ning kutsub seetõttu komisjoni üles tagama konkurentsivõimelise 
juurdepääsu sõidukiandmetele hoolduse ja remondi eesmärgil ning liikuvusega 
tegelevate idufirmade jaoks; 

15. märgib, et nn toorandmed, st andmed, mida ei ole kasutamiseks töödeldud ja mis võivad 
sisaldada isikustamata andmeid, võivad teenida olulisi sotsiaalseid eesmärke; kutsub 
komisjoni üles looma õigusraamistiku ja stiimulite süsteemi toorandmete jagamiseks 
erasektori, avaliku sektori asutuste ja ülikoolidega teadusuuringute ja koostalitlusvõime 
platvormide vahelise koostöö valdkonnas, järgides täielikult andmekaitse eeskirju;

16. rõhutab vajadust edendada andmevahetust, digiteerimist ja suurandmeid transpordi- ja 
logistikaplatvormide kohta, et kauba- ja reisijateveo voogude korraldamine ja juhtimine 
ning taristute ja ressursside kasutamine oleks tõhusam; kutsub komisjoni üles 
koordineerima neid platvorme ELi tasandil, et parandada tarneahela nähtavust, reaalajas 
liikluskorraldust ja kaubavoogusid ning lihtsustada ja vähendada TEN-T 
haldusformaalsusi, eelkõige piiriülestes lõikudes; tuletab meelde, kui oluline on reisi- ja 
liiklusandmetele juurdepääs, nende koostalitlusvõime ning nende ajakohastatud ja 
reaalajas vahetamine, et edendada kõigi transpordiliikide veebipõhist pakkumist ja 
nõudlust kooskõlas intelligentsete transpordisüsteemide direktiiviga2; kutsub komisjoni 
üles hindama tõkkeid, mis takistavad linna-, piirkondlike ja pikamaatransporditeenuste 
internetipõhise mitmeliigilise turu tekkimist;

17. juhib tähelepanu liikuvuse kui teenuse platvormide potentsiaalile ELi liikuvuse 
digitaliseerimisel, automatiseerimisel ja CO2-heite vähendamisel; kutsub komisjoni üles 
hindama tasakaalustatud liikuvuse kui teenuse süsteemide kasutuselevõttu, et ennetada 
monopole ja tagada asjakohaste õigusaktide ja poliitika jõustamine ning võimaldada 
kohalikel omavalitsustel selliseid süsteeme teataval määral kontrollida;

18. tunnistab, et digimajandusel, eriti platvormidel, võib olla märkimisväärne mõju 
pikaajalistele reguleeritud ärimudelitele paljudes strateegilistes sektorites, nagu 
transport ja majutus; rõhutab seetõttu vajadust edendada võrdseid tingimusi eelkõige 
novaatoritele, ettevõtjatele ja uutele turule sisenejatele, sealhulgas VKEdele ja 
idufirmadele, ning tugineda platvormide ja ettevõtjate määrusele3, et säilitada osalejate 
mitmekesisus, tagada hea konkurentsikeskkond ja piirata turuhiidude domineerimist; 
rõhutab, et komisjonil tuleb kiiresti kehtestada selged kriteeriumid ja määratleda termin 
„süsteemsed platvormid“; kutsub pädevaid asutusi üles olema jätkuvalt valvsad, et 
vältida monopolide tekkimist reisi- ja turismiplatvormide turul, jälgides kuritarvitusi, 
nagu kuritarvitav eelistamine ja enese-eelistamine veebipõhistel otsingumootoritel, mis 
võib viia ebaõiglase hinnakujunduse ja ostukallutatuseni;

19. rõhutab, et digimajanduse ajastut peaks samuti iseloomustama töökohakindlus ja 
võrreldavad töötingimused füüsilisest isikust ettevõtjate ja traditsiooniliste töötajate 
vahel; ergutab liikmesriike ja Euroopa Komisjoni hindama riiklike tööhõive-eeskirjade 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku 
intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste 
transpordiliikidega, EMPs kohaldatav tekst (ELT L 207, 6.8.2010, lk 1–13).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja 
läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (ELT L 186, 11.7.2019, lk 57).
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ja ELi tööõiguse sätete piisavust; 

20. juhib tähelepanu sellele, et digiplatvormide toimimisel transpordi ja turismi valdkonnas 
on olnud positiivne roll uute töökohtade loomisel, eelkõige noorte ja kvalifitseerimata 
töötajate jaoks; 

21. väljendab sellega seoses heameelt uue direktiivi üle läbipaistvate ja prognoositavate 
töötingimuste kohta4 ning nõukogu soovituse üle, milles käsitletakse töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele5; kutsub komisjoni üles 
jälgima selles vallas tähelepanelikult acquis’ täitmise tagamist; tuletab sellega seoses 
meelde Euroopa Parlamendi käimasolevat tööd raportiga „Platvormitöötajate õiglased 
töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalse arenguga seotud uued 
tööhõivevormid“6; 

22. nõuab, et kehtestataks rahvusvaheline juhtimissüsteem, mille kohaselt peavad 
platvormide omanikud pidama kinni teatavatest miinimumõigustest ja -kaitsest ning 
reguleerima andmete ja algoritmilise vastutuse kasutamist töömaailmas; tuletab meelde 
ELi põhiõiguste hartas sätestatud kõigi kategooriate töötajate põhiõigust võtta oma 
huvide kaitsmiseks kollektiivseid meetmeid;

23. rõhutab vajadust transpordi- ja turismiplatvormide läbipaistvuse järele, eelkõige seoses 
teenuseid, hinnakujundust ja reklaami mõjutavate algoritmidega ning digitaalsete 
usalduse loomise mehhanismidega, nagu reitingud ja ülevaated, kaitstes samal ajal 
ärisaladusi; nõuab, et rakendataks kehtivat tarbijakaitseõigustikku ja järgitaks Euroopa 
standardeid, samuti täiendavaid ja selgemaid eeskirju teabe kohta, mis puudutab 
personaalse hinnakujunduse, pakkumiste ja paremusjärjestuse põhimõtteid, eriti kui 
seda tehakse automaatse otsuste tegemise tarkvara abil; on seisukohal, et tarbijaid tuleks 
nõuetekohaselt teavitada ja nende õigused tuleks tõhusalt tagada; on veendunud, et 
tarbijad peaksid saama taotleda automatiseeritud otsustest tulenevate võimalike vigade 
kontrollimist ja parandamist, samuti sellega seotud kahju hüvitamist;

24. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon edendaksid seadmete, rakenduste, 
andmehoidlate, teenuste ja võrkude koostalitlusvõimet, mis on vajalik, et saada täielikku 
kasu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutuselevõtust, mida kasutatakse 
ka transpordi- ja turismisektoris;

25. rõhutab, et transpordi- ja turismisektori veebiplatvormid peavad oma teenustega 
toetama kestlikkust kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega; rõhutab rolli, mida 
digiteerimine võib etendada transpordi- ja turismisektori kestlikkuse suurendamisel, 
eelkõige linnalises liikuvuses, ning samuti selliste ressursside ja alakasutatud 
piirkondade tõhusama kasutamise soodustamisel, mis traditsiooniliselt turismist kasu ei 
saa; tuletab meelde, et hästi informeeritud kasutajad on säästva transpordi ja turismi 
oluline liikumapanev jõud; kutsub veebiplatvorme üles lisama oma pakkumistesse ja 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate 
töötingimuste kohta Euroopa Liidus (ELT L 186, 11.7.2019, lk 105–121).
5 Nõukogu 8. novembri 2019. aasta soovitus, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate 
juurdepääsu sotsiaalkaitsele 2019/C 387/01 (ELT C 387, 15.11.2019, lk 1).
6 Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalse arenguga seotud uued 
tööhõivevormid (2019/2186(INI)). 
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teenuste tingimustesse keskkonnahoidlikke alternatiive ning kutsub Euroopa Komisjoni 
üles kehtestama transpordi ja turismi veebiplatvormidele suunised, pakkudes vahendeid 
ja teavet selle kohta, kuidas nende kliente ja kasutajaid teenuste keskkonnamõjust 
paremini teavitada; 

26. rõhutab, et COVID-19 pandeemia põhjustatud enneolematu kriis on oluliselt 
suurendanud nõudlust digiteenuste järele ja suurendanud ELi vajadust tugevdada oma 
digisuveräänsust; väljendab heameelt komisjoni algatuse üle, millega luuakse 
liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik ja kogu ELi hõlmav platvorm, et hõlbustada 
teabevahetust liiklusvoogude kohta rohelistes koridorides ja riiklike transpordialaste 
reageerimismeetmete kohta; rõhutab vajadust jätkata koostöö toetamist roheliste 
koridoride valdkonnas, et tagada ELi tarneahelate sujuv toimimine ja kaupade liikumine 
ELi transpordivõrgus; kutsub komisjoni üles tagama taastefaasis ELi 
koordineerimisplatvormi tulemuslikkuse;

27. toonitab COVID-19 kriisi tõsist mõju ELi turismitööstusele; kutsub komisjoni üles 
looma ELi platvormi andmete ja teabe vahetamiseks kõigi turismisektori sidusrühmade 
vahel, et hõlbustada taastefaasis parimate tavade jagamist ja edendada kestlikkust.
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT ARVAMUSE 
KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja arvamuse koostaja ainuvastutusel. 

Arvamuse koostaja sai transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse projekti koostamisel siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonile teemal Digiteenuste õigusakt ja ühtse turu toimimise täiustamine 

(2020/2018(INL)) teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik
Euroopa Tarbijaliitude Amet (BEUC)

Airbnb
EU Travel Tech

UBER
Euroopa Ametiühingute Keskliit (ETUC)
Rahvusvaheline Maanteeveo Liit (IRU)

Demokraatia ja tehnoloogia keskus
European Holiday Home Association (EHHA) (Euroopa puhkusekodude assotsiatsioon)

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat
Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
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