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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi E. prekybos direktyvoje nustatyta sistema sukurta prieš skaitmeninės 
ekonomikos erą, ji neatspindi šiandienos transporto ir turizmo sektoriaus internetinių 
paslaugų techninės, ekonominės, darbo ir socialinės tikrovės; kadangi nacionalinis ir 
vietos reglamentavimas įvairiose valstybėse narėse skiriasi, o nesant suderinto požiūrio 
ES lygmeniu, rinka yra susiskaidžiusi; 

B. kadangi visos transporto ir turizmo interneto platformų ekosistemos mastu, rinkoje 
dominuoja ribotas skaičius įmonių, kurios veikia kaip prieigos valdytojos ir sudaro 
dideles patekimo į rinką kliūtis, varžančias konkurenciją ir tuo ribojančias vartotojų 
galimybes;

C. kadangi skaitmeninės platformos daro teigiamą poveikį transporto ir turizmo paslaugų 
prieinamumui, taip pat svariai prisideda prie intelektinės transporto sistemos 
technologijų plėtros, ypač autonominių automobilių srityje;

D. kadangi aktyvesnis transporto ir turizmo sektorių skaitmeninimas turi įvairiapusį 
teigiamą poveikį, pavyzdžiui, suteikia didesnę pasirinkimo laisvę, užtikrina geresnį 
išteklių panaudojimą ir lengvesnius mainus tarp žmonių ir įmonių;

E. kadangi reikėtų pripažinti, kad esama didelių galimybių dar labiau paspartinti transporto 
sektoriaus skaitmeninimą, ir kadangi, atsižvelgiant į tai, būsimos reguliavimo sistemos 
turi būti rengiamos taip, kad sudarytų palankesnes sąlygas technologinei plėtrai, o ne ją 
stabdytų, ir kartu skatintų konkurenciją vienodomis sąlygomis;

F. kadangi Sąjunga dar nesinaudoja visais sąveikumo teikiamais privalumais, visų pirma 
dėl trūkumų standartų nustatymo, viešųjų pirkimų bei nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiksmų koordinavimo srityse;

G. kadangi būtina daug investuoti į IT infrastruktūrą, kad būtų galima teikti skaitmenines 
prieglobos paslaugas, kurios taps Europos ateities gerovės pagrindu;

H. kadangi transporto sektoriaus skaitmeninės interneto platformos yra sukūrusios ir 
galimybių, ir iššūkių darbo rinkai ir paprastai kliaujasi lankstesne darbo jėga, kurios 
įdarbinimo, atstovavimo ir socialinės apsaugos sąlygos tebėra neaiškios ir tam tikrais 
atvejais nepalankios; 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad per pastaruosius du dešimtmečius E. prekybos direktyva 
atliko svarbų vaidmenį, nes ji padėjo plėtoti transporto ir turizmo platformas Europos 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje; 

2. pažymi, kad E. prekybos direktyvoje pateikta informacinės visuomenės paslaugų 
apibrėžties taikymo sritis buvo gausios Europos Teisingumo Teismo praktikos, ypač 
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susijusios su interneto platformomis transporto ir trumpalaikės nuomos sektoriuose, 
objektas, todėl būtina atnaujinti apibrėžtį ir aiškiai apibrėžti jos taikymo sritį, 
atsižvelgiant į tą teismo praktiką; 

3. pažymi, kad transporto ir turizmo sektorių interneto platformas labai palankiai įvertino 
naudotojai ir dėl jų veiklos atsirado naujų vartotojų elgsenos modelių; pažymi, kad 
platformų iniciatyvių priemonių skatinimas gali būti vienas iš būdų didesniam 
naudotojų pasitikėjimui, jų saugumui ir saugai užtikrinti; vis dėlto primena, kad nesant 
aiškių, skaidrių ir atnaujintų taisyklių kai kuriais atvejais rinka tapo susiskaidžiusi ir 
nestabili, o tai gali pakenkti įmonėms ir sudaryti dideles kliūtis tolesnei jų plėtrai, ypač 
naujiems rinkos dalyviams;

4. ragina Komisiją paaiškinti transporto ir turizmo platformų atsakomybę, atsižvelgiant į 
konkrečius verslo modelius; ragina Komisiją nustatyti transporto ir turizmo 
platformoms vienodą prievolę tikrinti paslaugų teikėjų tapatybę ir prašyti, kad paslaugų 
teikėjai pateiktų leidimus, licencijas ir sertifikatus, patvirtinančius teikiamos paslaugos 
teisėtumą ir saugumą, nustatyti išsamaus patikrinimo protokolų taikymą siekiant 
užtikrinti, kad informacijos paslaugų teikėjai teiktų naujausią informaciją ir imtųsi 
kovos su neteisėtu turiniu priemonių, kad būtų sukurta ir išlaikyta saugesnė aplinka ir 
teisinis tikrumas naudotojams ir valdžios institucijoms;

5. ragina Komisiją nustatyti ES masto principus, kuriais būtų paaiškinti pranešimo ir 
veikimo procesai, atsižvelgiant į siūlomos skaitmeninės paslaugos rūšį ir dalyvaujančius 
subjektus; kompetentingai institucijai pateikus pranešimą, kuriame suteikiama faktinė 
informacija apie neteisėtumą, ir platformai nesiimant veiksmų, reikėtų įdiegti 
veiksmingą ir proporcingą sankcijų mechanizmą;

6. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti atitinkamų ES teisės aktų laikymąsi, reikia įvertinti 
trečiųjų valstybių prekyviečių, siūlančių produktus ir paslaugas Europos vartotojams, 
kai nėra ES įsisteigusio gamintojo, importuotojo ar platintojo, klausimą; 

7. primena, jog svarbu užtikrinti, kad esamos ES institucijos, agentūros ir įstaigos 
veiksmingai įgyvendintų platformų rinkai poveikį darančias taisykles ir užtikrintų jų 
vykdymą, siekiant, be kita ko, palengvinti dalijimąsi duomenimis, žalos atlyginimą 
vartotojams ir skatinti suinteresuotųjų šalių dialogą; pabrėžia transporto ir turizmo 
interneto platformų rinkos svarbą ir ypatumus, todėl jai reikia taikyti sektorinį požiūrį ir 
skirti ypatingą dėmesį; kviečia išnagrinėti galimybę dabartinėje sistemoje sukurti vieną 
bendrą informacinį punktą, skirtą turizmo ir transporto platformoms; 

8. prašo Europos Komisijos išsamiau paaiškinti, kaip veikia kilmės šalies principas, 
įskaitant galimas nukrypti leidžiančias nuostatas, tuo siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
visoje ES;

9. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) padėčiai; 
rekomenduoja būsimuose teisės aktuose atsižvelgti į bendrojoje rinkoje veikiančių 
veiklos vykdytojų skirtumus; dar kartą ragina sumažinti nereikalingą administracinę 
naštą MVĮ, teikiančioms paslaugas transporto ir turizmo sektoriuje, ir atsižvelgti į tai, 
kad daug MVĮ turi ribotas galimybes gauti finansavimą; pabrėžia, kad reikia gerinti 
transporto ir turizmo sektoriaus MVĮ prieigą prie duomenų;
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10. atkreipia dėmesį į labai specifinį transporto ir turizmo srities platformų turinio pobūdį, 
palyginti su kitais sektoriais, – kartais reikalaujama, kad jis atitiktų tikslius nacionaliniu 
lygmeniu nustatytus kriterijus; ragina imtis šiam sektoriui skirtos ES lygmeniu 
koordinuojamos iniciatyvos, įtraukiant visus suinteresuotuosius subjektus ir laikantis 
bendrosios rinkos taisyklių, ir susitarti dėl kriterijų (pavyzdžiui, dėl leidimų, licencijų 
arba, kai taikytina, vietos ir nacionalinio teikiamos paslaugos registracijos numerio), 
kuriuos būtina atitikti norint teikti paslaugas platformoje, kad būtų palengvintas 
bendradarbiavimas ir išplėtos verslo galimybės; pabrėžia transporto ir turizmo sektorių 
bendradarbiaujamosios ekonomikos platformų, kuriose paslaugas teikia tiek pavieniai 
asmenys, tiek ir specialistai, svarbą; pabrėžia, kad svarbu vengti nustatyti 
neproporcingas informacijos teikimo prievoles ir užkrauti nereikalingą administracinę 
naštą visiems paslaugų teikėjams, visų pirma lygiarangių (angl. peer-to-peer) paslaugų 
teikėjams ir MVĮ;

11. ragina Komisiją stiprinti ryšius tarp suinteresuotųjų subjektų ir vietos valdžios 
institucijų trumpalaikės nuomos rinkoje ir teikiant judumo paslaugas; mano, kad 
Skaitmeninių paslaugų įstatymu turėtų būti siekiama užtikrinti teisinį tikrumą ir 
aiškumą šioje rinkoje sukuriant valdymo sistemą, kuria įforminamas trumpalaikių 
nuomos ir judumo platformų ir nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas, visų pirma siekiant dalytis geriausia patirtimi ir taip palengvinti jų 
kasdienę veiklą, taip pat nustatant trumpalaikės nuomos ir judumo platformų 
informacijos apie atitinkamus nacionalinius, regioninius ir vietos teisės aktus teikimo 
savo paslaugų teikėjams prievoles;

12. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 2020 m. kovo mėn. pasiektą Komisijos susitarimą 
su tam tikromis trumpalaikės nuomos sektoriaus platformomis dėl dalijimosi 
duomenimis ir mano, kad tai padės vietos valdžios institucijoms geriau suprasti 
bendradarbiaujamosios ekonomikos raidą ir sudarys sąlygas patikimai ir nuolat keistis 
duomenimis, taigi padės formuoti duomenimis grindžiamą politikos; ragina Komisiją 
imtis tolesnių veiksmų ir, pasikonsultavus su visais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, inicijuoti išsamesnę trumpalaikės nuomos interneto platformų dalijimosi 
duomenimis sistemą ir nustatyti įpareigojimą sisteminėms platformoms atitinkamai 
dalytis savo duomenimis su Eurostatu ir šalies, kurioje veikia paslaugų teikėjai, 
nacionaline statistikos tarnyba, laikantis visų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
nuostatų1;

13. atkreipia dėmesį į prieigos prie duomenų, duomenų perkeliamumo ir skaidraus 
duomenų valdymo svarbą platformų ekonomikoje; atkreipia dėmesį į itin svarbų vietos 
valdžios institucijų vaidmenį užtikrinant ir plėtojant politiką transporto ir turizmo 
srityse, taip pat kuriant naujas novatoriškas paslaugas, kuriomis prisidedama prie 
Europos konkurencingumo; mano, kad kai kurie duomenys taip pat yra viešoji gėrybė ir 
todėl palankiai vertina Europos Komisijos komunikatą dėl Europos duomenų 
strategijos, visų pirma bendrų Europos duomenų erdvių kūrimą strateginiuose 
ekonomikos sektoriuose, pvz., transporto ir judumo; pabrėžia, kad naudojant ir tvarkant 
duomenis reikia laikytis duomenų privatumo taisyklių;

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (OL L 119, 2016 4 5, p. 1–88).
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14. atkreipia dėmesį į duomenų svarbą transporto sektoriui siekiant skatinti dirbtinio 
intelekto ir 5G technologijų vystymą ir kitas atitinkamas belaidžio ryšio tinklo 
technologijas bei susietąjį ir automatizuotą judumą; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas įmonių inovacijoms, visapusiškai laikantis ES asmens privatumo ir 
duomenų apsaugos teisės aktų; mano, kad turi būti galima laisvai perduoti duomenis 
tarp transporto priemonių ir paslaugų teikėjų, todėl ragina Komisiją užtikrinti 
konkurencingą prieigą prie transporto priemonių duomenų techninės priežiūros ir 
remonto tikslais, taip pat judumo srities startuoliams; 

15. pažymi, kad vadinamieji neapdoroti duomenys, t. y. duomenys, kurie dar nesutvarkyti, 
kad juos būtų galima naudoti, ir galintys apimti ne asmens duomenis, gali tarnauti 
svarbiems socialiniams tikslams; ragina Komisiją sukurti teisinę sistemą ir paskatų 
sistemą, pagal kurią būtų dalijamasi neapdorotais duomenimis su privačiuoju 
sektoriumi, viešosiomis institucijomis ir universitetais mokslinių tyrimų ir sąveikumo 
platformų bendradarbiavimo tikslais, visapusiškai laikantis duomenų privatumo 
taisyklių;

16. pabrėžia, kad reikia skatinti keitimąsi duomenimis, skaitmeninimą ir didžiuosius 
duomenis (angl. big data) transporto ir logistikos platformose, siekiant veiksmingiau 
organizuoti ir valdyti krovinių bei keleivių srautus ir naudotis infrastruktūra bei 
ištekliais; ragina Komisiją koordinuoti šias platformas ES lygmeniu siekiant pagerinti 
tiekimo grandinės matomumą, eismo valdymą realiuoju laiku ir krovinių srautus, taip 
pat supaprastinti ir sumažinti TEN-T administracinius formalumus, ypač pasienio 
ruožuose; primena naujausių tikralaikių kelionių ir eismo duomenų prieinamumo, 
sąveikumo ir keitimosi jais svarbą siekiant skatinti visų rūšių transporto, įskaitant 
miesto transportą, pasiūlą ir paklausą internete, laikantis ITS direktyvos2; ragina 
Komisiją įvertinti kliūtis, trukdančias atsirasti internetinei daugiarūšio transporto rinkai, 
skirtai miesto, regioninėms ir tolimojo susisiekimo transporto paslaugoms;

17. atkreipia dėmesį į paslauginio judumo (MaaS) platformų potencialą skaitmeninant, 
automatizuojant ir mažinant ES judumo priklausomybę nuo iškastinio kuro; ragina 
Komisiją įvertinti subalansuotų MaaS sistemų diegimą siekiant užkirsti kelią 
monopolijoms ir užtikrinti atitinkamų teisės aktų ir politikos vykdymą, taip pat sudaryti 
sąlygas vietos valdžios institucijoms vykdyti tam tikrą tokių sistemų kontrolę;

18. pripažįsta, kad skaitmeninė ekonomika, ypač platformos, gali daryti reikšmingą poveikį 
seniai nusistovėjusiems reguliuojamiems verslo modeliams daugelyje strateginių 
sektorių, pvz., transporto ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų sektoriuose; todėl 
pabrėžia, kad reikia skatinti vienodas sąlygas, ypač novatoriams, įmonėms ir naujiems 
rinkos dalyviams, įskaitant MVĮ ir startuolius, ir remtis Verslo platformos reglamentu3, 
kad būtų išlaikyta dalyvių įvairovė, užtikrinta gera konkurencinė aplinka ir apribotas 
rinkos milžinų dominavimas; pabrėžia, kad Komisija turi skubiai nustatyti aiškius 
kriterijus ir pateikti „sisteminių platformų“ apibrėžtį;  ragina kompetentingas institucijas 
ir toliau būti budrias, kad kelionių ir turizmo platformų rinkoje neatsirastų monopolijų, 

2 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su 
kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (Tekstas svarbus EEE) (OL L 207, 
2010 8 6, p. 1-13).
3 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų 
internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (OL L 186, 2019 7 11, p. 57).
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ir stebėti piktnaudžiavimo praktiką, pvz., pirmenybės teikimą tam tikriems arba savo 
produktams interneto paieškos sistemose, nes tai gali lemti nesąžiningą kainodarą ir 
pirkimo šališkumą;

19. pabrėžia, kad skaitmeninei ekonomikai turėtų būti būdingas užtikrintumas dėl darbo 
vietos ir panašios savarankiškai dirbančių asmenų ir tų, kurie turi tradicinį darbą, darbo 
sąlygos; ragina valstybes nares ir Europos Komisiją įvertinti nacionalinių užimtumo 
taisyklių ir ES darbo teisės nuostatų adekvatumą;   

20. pažymi, kad skaitmeninių platformų veikla transporto ir turizmo srityje turi teigiamą 
poveikį kuriant naujas darbo vietas, ypač jaunimui ir nekvalifikuotiems darbuotojams; 

21. šiuo atžvilgiu palankiai vertina naują Direktyvą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų4 
ir Tarybos rekomendaciją dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės 
apsaugos galimybių5; ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip užtikrinamas acquis 
įgyvendinimas šioje srityje; primena, kad Europos Parlamentas šiuo metu rengia 
pranešimą „Tinkamos skaitmeninių platformų darbuotojų darbo sąlygos, teisės ir 
socialinė apsauga –Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine raida“6; 

22. ragina sukurti tarptautinę valdymo sistemą, pagal kurią platformų operatoriai privalėtų 
laikytis tam tikrų būtiniausių teisių ir apsaugos principų ir kuri reglamentuotų duomenų 
naudojimą ir algoritminę atskaitomybę darbo rinkoje; primena visų kategorijų 
darbuotojų pagrindinę teisę, įtvirtintą ES pagrindinių teisių chartijoje, imtis kolektyvinių 
veiksmų savo interesams apginti;

23. pabrėžia, kad reikia skaidrumo transporto ir turizmo platformose, ypač dėl algoritmų, 
darančių poveikį paslaugoms, kainodarai, reklamai ir skaitmeniniams pasitikėjimo 
didinimo mechanizmams, pvz., reitingams ir peržiūroms, tačiau kartu reikia apsaugoti ir 
komercines paslaptis; ragina įgyvendinti esamą vartotojų apsaugos acquis ir laikytis 
Europos standartų, taip pat nustatyti išsamesnes ir aiškesnes taisykles dėl 
personalizuotos kainodaros, pasiūlymų ir reitingavimo loginio pagrindo, ypač kai tai 
daroma naudojant automatinę sprendimų priėmimo programinę įrangą; mano, kad 
vartotojai turėtų būti tinkamai informuojami, o jų teisės turėtų būti veiksmingai 
užtikrinamos; mano, kad vartotojams turėtų būti suteikta galimybė prašyti patikrinti ir 
ištaisyti galimas klaidas, atsiradusias priimant automatizuotus sprendimus, taip pat 
siekti su tuo susijusios žalos atlyginimo;

24. primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti prietaisų, taikomųjų programų, 
duomenų saugyklų, paslaugų ir tinklų sąveikumą, kuris būtinas norint gauti visapusišką 
naudą, susijusią su informacinių ir ryšių technologijų (IRT), taip pat naudojamų 
transporto ir turizmo sektoriuose, diegimu;

25. pabrėžia, kad teikdamos paslaugas transporto ir turizmo srities interneto platformos turi 
skatinti tvarumą pagal Europos žaliojo kurso nuostatas; pabrėžia, kad skaitmeninimas 

4 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų 
darbo sąlygų Europos Sąjungoje (OL L 186, 2019 7 11, p. 105–121).
5 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos rekomendacija dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės 
apsaugos galimybių 2019/C 387/01 (OL C 387, 2019 11 15, p. 1–8).
6Tinkamos skaitmeninių platformų darbuotojų darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga –Naujos užimtumo 
formos, susijusios su skaitmenine raida (2019/2186(INI)) 



PE648.502v03-00 8/11 AD\1212369LT.docx

LT

gali atlikti svarbų vaidmenį didinant transporto ir turizmo sektorių tvarumą, ypač 
miestuose, ir pirmenybę teikiant efektyvesniam išteklių naudojimui ir per menkai 
eksploatuojamoms vietovėms, kurios tradiciškai negauna naudos iš turizmo; primena, 
kad gerai informuoti naudotojai yra svarbi tvaraus transporto ir turizmo varomoji jėga; 
ragina interneto platformas į savo siūlymus ir paslaugų teikimo sąlygas įtraukti aplinkai 
palankias alternatyvas ir ragina Europos Komisiją parengti transporto ir turizmo 
interneto platformų gaires, kuriose būtų numatytos priemonės ir informacija, kaip geriau 
informuoti savo klientus ir naudotojus apie teikiamų paslaugų poveikį aplinkai; 

26. pabrėžia, kad dėl beprecedentės krizės, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, labai 
padidėjo skaitmeninių paslaugų paklausa ir sustiprėjo poreikis ES stiprinti savo 
skaitmeninį suverenumą; palankiai vertina Komisijos iniciatyvą sukurti valstybių narių 
kontaktinių centrų tinklą ir sukurti ES masto platformą, kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos keistis informacija apie eismo srautus žaliuosiuose koridoriuose ir apie 
nacionalines transporto srities priemones; pabrėžia, kad reikia toliau remti 
bendradarbiavimą žaliųjų koridorių srityje, siekiant užtikrinti sklandų ES tiekimo 
grandinių veikimą ir prekių judėjimą ES transporto tinkle; ragina Komisiją užtikrinti ES 
koordinavimo platformos veiksmingumą ekonomikos atsigavimo etapu;

27. pabrėžia didelį COVID-19 krizės poveikį ES turizmo pramonei; ragina Komisiją sukurti 
ES platformą, kurioje visi turizmo sektoriaus suinteresuotieji subjektai galėtų keistis 
duomenimis ir informacija, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausia 
patirtimi ir skatinti tvarumą ekonomikos atsigavimo etapu.
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PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTEI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR 
ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą visiškai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė nuomonės referentė. 

Rengdama šį Transporto ir turizmo komiteto nuomonės projektą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

komitetui nuomonės referentė gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų: „Skaitmeninių paslaugų 

aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas“ (2020/2018(INL))

Subjektas ir (arba) 
asmuoEuropos vartotojų organizacijų asociacija (BEUC)

„Airbnb“
Organizacija „EU Travel Tech“

„Uber“
Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU)
Demokratijos ir technologijų centras

Europos atostogų būsto asociacija (EHHA)
Mobilumo ir transporto GD

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD
Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD
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