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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli:

 -    biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-qafas tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku jaħbat qabel l-era tal-ekonomija 
diġitali u għalhekk ma jirriflettix ir-realtà teknika, ekonomika, tax-xogħol u dik soċjali 
tas-servizzi online tal-lum fis-settur tat-trasport u t-turiżmu; billi r-regolamentazzjoni 
nazzjonali u lokali tvarja fid-diversi Stati Membri u n-nuqqas ta' approċċ armonizzat fil-
livell tal-UE irriżulta fi frammentazzjoni tas-suq; 

B. billi fl-ekosistema sħiħa tal-pjattaformi online tat-trasport u t-turiżmu, hemm numru 
limitat ta' kumpaniji li jiddominaw is-suq, u jaġixxu ta' gwardjani li jistabbilixxu ostakli 
kbar għad-dħul fis-suq, u jxekklu l-kompetizzjoni u b'hekk jillimitaw l-opzjonijiet għall-
konsumaturi;

C. billi jitqies l-impatt pożittiv tal-pjattaformi diġitali fuq l-aċċessibilità tas-servizzi tat-
trasport u t-turiżmu, kif ukoll il-kontribut importanti tagħhom għall-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ta' sistemi tat-trasport intelliġenti, b'mod partikolari fil-qasam tal-vetturi 
awtonomi;

D. billi d-diġitalizzazzjoni miżjuda tas-setturi tat-trasport u t-turiżmu kellha bosta effetti 
pożittivi, fil-forma ta' aktar libertà fl-għażla, użu aħjar ta' riżorsi u skambji aktar faċli 
bejn il-konsumaturi u n-negozji;

E. billi l-opportunitajiet kbar li jeżistu biex tiġi aċċelerata aktar id-diġitalizzazzjoni tal-
industrija tat-trasport għandhom jiġu rikonoxxuti, u billi, fid-dawl ta' dan, 
regolamentazzjoni futura trid tkun imfassla b'tali mod li tiffaċilita l-iżvilupp teknoloġiku 
pjuttost milli tfixklu, filwaqt li fl-istess ħin tippromwovi l-kompetizzjoni fuq bażi 
ugwali;

F. billi l-Unjoni għadha mhijiex qed taħsad il-benefiċċji kollha tal-interoperabbiltà, b'mod 
partikolari minħabba nuqqasijiet fl-istabbiliment tal-istandards, fl-akkwist pubbliku u 
fil-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;

G. billi hemm ħtieġa ta' investiment sostanzjali fl-infrastruttura tal-IT sabiex tkun tista' 
tospita s-servizzi diġitali li se jibnu l-prosperità futura tal-Ewropa;

H. billi l-pjattaformi diġitali online ħalqu kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi għas-suq tax-
xogħol u tipikament jiddependu fuq forza tax-xogħol iktar flessibbli li l-kundizzjonijiet 
tal-impjieg, tar-rappreżentanza u tal-protezzjoni soċjali tagħha jibqgħu mhux ċari u f'xi 
każijiet żvantaġġati; 

1. Jieħu nota tar-rwol importanti li kellha d-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku f'dawn 
l-aħħar żewġ deċennji biex tgħin fl-iżvilupp ta' pjattaformi tat-trasport u tat-turiżmu fis-
Suq Uniku Diġitali Ewropew; 
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2. Jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni tad-definizzjoni ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni previsti fid-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku kien is-suġġett ta' 
ġurisprudenza rikka mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, speċjalment fir-rigward tal-
pjattaformi online fis-setturi tat-trasport u tal-kirjiet qosra, u għalhekk huwa meħtieġ 
kamp ta' applikazzjoni aġġornat u ċar tad-definizzjoni, li jqis il-ġurisprudenza; 

3. Jirrimarka li l-pjattaformi online fis-setturi tat-trasport u tat-turiżmu ntlaqgħu tajjeb 
ħafna mill-utenti u l-attività tagħhom wasslet għal imġiba ġdida min-naħa tal-
konsumaturi; jinnota li t-tħeġġiġ ta' miżuri proattivi mill-pjattaformi jista' jkun wieħed 
mill-mezzi biex jiġu żgurati aktar fiduċja, sigurtà u sikurezza għall-utenti; ifakkar 
madankollu li n-nuqqas ta' regoli ċari, trasparenti u aġġornati rriżulta, f'xi każijiet, fi 
frammentazzjoni tas-suq u f'nuqqas ta' sigurtà fih, li potenzjalment huma ta' ħsara għan-
negozji u joħolqu ostaklu sinifikanti għall-iżvilupp ulterjuri tagħhom, speċjalment għal 
parteċipanti ġodda li jidħlu fis-suq;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara r-responsabilità tal-pjattaformi tat-trasport u t-
turiżmu, billi tqis il-mudell tan-negozju speċifiku; jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi obbligu uniformi għall-pjattaformi tat-trasport u tat-turiżmu li jivverifikaw 
l-identità tal-fornituri tas-servizzi u jitolbu mill-fornituri tas-servizzi l-permessi, il-
liċenzji u ċ-ċertifikati li jiċċertifikaw il-legalità u s-sikurezza tas-servizz offrut, 
jintroduċu l-użu ta' protokolli ta' diliġenza dovuta, jiżguraw li l-informazzjoni pprovduta 
mill-fornituri tas-servizzi tal-informazzjoni tkun aġġornata u jieħdu miżuri kontra l-
kontenut illegali sabiex joħolqu u jżommu ambjent aktar sikur u ċertezza tad-dritt għall-
utenti u l-awtoritajiet pubbliċi;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi prinċipji għall-UE kollha biex tiċċara l-proċessi 
ta' avviż u ta' azzjoni, filwaqt li tqis it-tip ta' servizz diġitali offrut u l-atturi involuti; 
wara n-notifika minn awtorità kompetenti li tinforma effettivament dwar illegalità u, 
f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni mill-pjattaforma, għandu jiġi implimentat mekkaniżmu ta' 
sanzjonijiet effikaċi, dissważiv u proporzjonat;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi vvalutata l-kwistjoni tal-postijiet tas-suq ta' pajjiżi terzi li 
jagħtu aċċess għal prodotti u servizzi lill-konsumaturi Ewropej, meta ma jkunx hemm 
manifattur, importatur jew distributur stabbilit fl-UE, sabiex jiġi żgurat li l-liġi rilevanti 
tal-UE tiġi rispettata; 

7. Ifakkar fl-importanza li jiġu żgurati implimentazzjoni u infurzar effettivi tar-regoli li 
jaffettwaw is-suq tal-pjattaformi online minn istituzzjonijiet, aġenziji u korpi eżistenti 
tal-UE bil-għan, fost l-oħrajn, li jiġu ffaċilitati l-kondiviżjoni tad-data, ir-rimedju għall-
konsumaturi u l-promozzjoni tad-djalogu mal-partijiet ikkonċernati; jenfasizza l-
importanza u l-partikolaritajiet tas-suq tal-pjattaformi online tat-trasport u t-turiżmu, li 
jeħtieġu approċċ settorjali u attenzjoni speċjali f'dan ir-rigward; jistieden li tiġi esplorata 
l-possibilità li fil-qafas eżistenti jinħoloq punt ta' kuntatt uniku għat-turiżmu u l-
pjattaformi tat-trasport; 

8. Isaqsi lill-KE biex tiċċara aktar kif jaħdem il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini, inklużi d-
derogi possibbli, biex tiġi ggarantita ċ-ċertezza legali fl-UE kollha;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni tal-SMEs; 
jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni futura tikkunsidra d-differenzi li jeżistu fost l-operaturi 
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fis-Suq Uniku; jitlob ukoll li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi żejda għall-SMEs li 
jipprovdu servizzi fis-settur tat-trasport u tat-turiżmu u li jitqies il-fatt li ħafna SMEs 
għandhom aċċess limitat għall-finanzjament; jissottolinja l-ħtieġa ta' aċċess imtejjeb 
għad-data għall-SMEs fis-settur tat-trasport u t-turiżmu.

10. Jiġbed l-attenzjoni għan-natura speċifika ħafna tal-kontenut fuq il-pjattaformi tat-
trasport u t-turiżmu meta mqabbla ma' setturi oħra, li f'xi każijiet jeħtieġ li tkun 
konformi ma' kriterji preċiżi stabbiliti fil-livell nazzjonali. jappella għal sforz settorjali 
kkoordinat mill-UE li jinvolvi lill-partijiet interessati kollha biex jaqblu dwar settijiet ta' 
kriterji, bħal permessi, liċenzji jew, meta applikabbli, numru ta' reġistrazzjoni lokali jew 
nazzjonali ta' servizz ipprovdut, f'konformità mar-regoli tas-Suq Uniku, meħtieġa biex 
joffru servizz fuq pjattaforma bl-objettiv li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni u jagħtu spinta 
lill-opportunitajiet tan-negozju; jissottolinja l-importanza tal-pjattaformi tal-ekonomija 
kollaborattiva fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu, li fihom is-servizzi jiġu pprovduti 
kemm mill-individwi kif ukoll mill-professjonisti; jisħaq fuq l-importanza li tiġi evitata 
l-impożizzjoni ta' obbligi ta' informazzjoni sproporzjonati u ta' piż amministrattiv mhux 
meħtieġ fuq il-fornituri kollha ta' servizzi b'enfasi partikolari fuq il-fornituri ta' servizzi 
bejn il-pari u l-SMEs;

11. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-partijiet interessati u l-
awtoritajiet lokali fis-suq tal-kirjiet qosra u s-servizzi ta' mobbiltà; jemmen li l-Att dwar 
is-Servizzi Diġitali għandu jkollu l-għan li jiżgura ċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali f'dan is-
suq billi joħloq qafas ta' governanza li jifformalizza l-kooperazzjoni bejn pjattaformi ta' 
kiri u ta' mobilità għal żmien qasir u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, bl-għan 
b'mod speċjali li jikkondividu l-aħjar prattiki u b'hekk jiffaċilitaw in-negozju tagħhom 
ta' kuljum, u billi jistabbilixxi sett ta' obbligi ta' informazzjoni ta' pjattaformi ta' kiri u ta' 
mobilità għal żmien qasir vis-à-vis il-fornituri tas-servizzi tagħhom fir-rigward tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali, reġjonali u lokali rilevanti;

12. Jilqa' f'dan il-kuntest il-ftehim tal-Kummissjoni ma' ċerti pjattaformi tas-settur tal-kiri 
għal żmien qasir dwar il-kondiviżjoni tad-data li ntlaħaq f'Marzu 2020, u jemmen li dan 
ser jippermetti lill-awtoritajiet lokali jifhmu aħjar l-iżvilupp tal-ekonomija 
kollaborattiva u ser jippermetti kondiviżjoni affidabbli u kontinwa tad-data, u b'hekk 
jappoġġa t-tfassil ta' politika bbażat fuq l-evidenza; jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
passi ulterjuri billi tibda qafas aktar komprensiv għall-kondiviżjoni tad-data għall-
pjattaformi online tal-kiri għal żmien qasir, wara konsultazzjonijiet mal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, u tistabbilixxi obbligu għall-pjattaformi sistemiċi biex 
jikkondividu d-data tagħhom b'mod xieraq mal-Eurostat u l-uffiċċju tal-istatistika 
nazzjonali tal-pajjiż fejn joperaw il-fornituri tas-servizzi, f'konformità sħiħa mar-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data 1;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-aċċess għad-data , il-portabbiltà tad-data u l-
governanza tad-data trasparenti fl-ekonomija tal-pjattaformi; jenfasizza r-rwol vitali li 
għandha d-data għall-gvernijiet lokali fl-infurzar u l-iżvilupp ta' politiki fl-oqsma tat-
trasport u t-turiżmu, kif ukoll fil-ħolqien ta' servizzi innovattivi ġodda li 
jikkontribwixxu għall-kompetittività tal-Ewropa; iqis li xi data hija wkoll beni pubbliku 

1 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni 
tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar 
id-Direttiva 95/46/KE (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
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strateġiku u jilqa' b'hekk il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar strateġija 
ta' data Ewropea, b'mod partikolari l-iżvilupp ta' spazji komuni Ewropej tad-data 
f'setturi ekonomiċi strateġiċi, bħat-trasport u l-mobilità; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
rispettati r-regoli dwar il-privatezza tad-data meta tintuża u tiġi pproċessata d-data;

14. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza tad-data għas-settur tat-trasport, biex jiġi 
appoġġjat l-iżvilupp teknoloġiku tal-IA, il-5G u ta' teknoloġija tan-network mingħajr 
fili, kif ukoll tal-mobilità konnessa u awtomatizzata; jistieden lill-Kummissjoni 
tiffaċilita l-innovazzjoni korporattiva, f'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
il-privatezza personali u l-protezzjoni tad-data; huwa tal-fehma li d-data jeħtieġ li tkun 
tista' tiċċirkola liberament bejn il-vetturi u l-fornituri tas-servizzi u jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni tiżgura aċċess kompetittiv għad-data tal-vetturi għall-fini ta' 
manutenzjoni u tiswija, kif ukoll għall-istartups tal-mobilità; 

15. Jinnota li l-hekk imsejħa data mhux ipproċessata, jiġifieri data li ma ġietx ipproċessata 
għall-użu, li tista' tinkludi data mhux personali, tista' sservi skopijiet soċjali importanti; 
jistieden lill-Kummissjoni toħloq qafas legali u sistema ta' inċentivi għall-kondiviżjoni 
ta' data mhux ipproċessata mas-settur privat, l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-universitajiet 
għar-riċerka u l-kooperazzjoni bejn il-pjattaformi tal-interoperabilità, b'rispett sħiħ tar-
regoli dwar il-privatezza tad-data;

16. Jissottolinja l-ħtieġa li jitħeġġu l-iskambji tad-data, id-diġitizzazzjoni u l-big data fil-
pjattaformi tat-trasport u l-loġistika sabiex ikun hemm effiċjenza akbar fl-
organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-flussi tal-merkanzija u tal-passiġġieri u fl-użu tal-
infrastrutturi u r-riżorsi; jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina dawn il-pjattaformi fil-
livell tal-UE ħalli ttejjeb il-viżibilità tal-katina tal-provvista, il-ġestjoni tat-traffiku f'ħin 
reali u l-flussi tal-merkanzija, kif ukoll is-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-formalitajiet 
amministrattivi TEN-T, speċjalment fiż-żoni transfruntieri; ifakkar fl-importanza tal-
aċċessibilità, tal-interoperabilità u tal-iskambju ta' data aġġornata u f'ħin reali dwar l-
ivvjaġġar u t-traffiku biex irawmu l-offerta u d-domanda online għall-mezzi kollha tat-
trasport, f'konformità mad-Direttiva dwar l-ITS2; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-
ostakli li jipprevjenu l-ħolqien ta' suq multimodali online għas-servizzi tat-trasport 
urban, reġjonali u fuq distanzi twal;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal li għandhom il-pjattaformi ta' "Mobbiltà bħala 
Servizz" (MaaS) fid-diġitalizzazzjoni, l-awtomatizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni tal-
mobbiltà tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-użu ta' sistemi bbilanċjati tal-
MaaS biex tipprevjeni l-monopolji u tiggarantixxi l-infurzar tal-liġijiet u l-politiki 
rilevanti u tippermetti grad ta' kontroll mill-gvernijiet lokali fuq sistemi bħal dawn;

18. Jirrikonoxxi li l-ekonomija diġitali, b'mod partikolari l-pjattaformi, jista' jkollha impatt 
sinifikanti fuq il-mudelli ta' negozju regolati li ilhom stabbiliti f'ħafna setturi strateġiċi 
bħat-trasport u l-ospitalità; jenfasizza għalhekk il-ħtieġa li jitrawmu kundizzjonijiet 
ekwi speċjalment għall-innovaturi, in-negozji, u parteċipanti ġodda fis-suq, inklużi l-
SMEs u n-negozji ġodda, u li wieħed jibni fuq ir-Regolament dwar il-Pjattaforma għan-

2 Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar il-qafas għall-varar ta' 
Sistemi ta' Trasport Intelliġenti fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' 
trasport, Test b'relevanza għaż-ŻEE, ĠU L 207, 6.8.2010, p. 1-13.
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Negozju3 biex tinżamm diversità ta' atturi, jiġi żgurat ambjent kompetittiv tajjeb u tiġi 
limitata d-dominanza tal-ġganti tas-suq; jenfasizza l-urġenza li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi kriterji ċari u tipprovdi definizzjoni ta' "pjattaformi sistemiċi";  jistieden 
lill-awtoritajiet kompetenti jkomplu jkunu viġilanti biex jevitaw li jfeġġu monopolji fis-
suq tal-pjattaformi tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu billi jimmonitorjaw prattiki abbużivi 
bħall-preferenza abbużiva u l-awtopreferenza fuq magni tat-tiftix online, li jistgħu 
jwasslu għal ipprezzar inġust u preġudizzji tax-xiri;

19. Jenfasizza li l-era tal-ekonomija diġitali għandha tkun ikkaratterizzata minn sigurtà fir-
rigward tal-impjiegi u kundizzjonijiet ta' impjieg paragunabbli bejn il-persuni li jaħdmu 
għal rashom u dawk f'impjieg tradizzjonali; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni Ewropea jivvalutaw l-adegwatezza tar-regoli nazzjonali dwar l-impjiegi u 
d-dispożizzjonijiet tal-liġi tax-xogħol tal-UE;   

20. Jirrimarka li l-funzjonament ta' pjattaformi diġitali fil-qasam tat-trasport u t-turiżmu 
kellu rwol pożittiv fil-ħolqien ta' impjiegi ġodda, speċjalment għaż-żgħażagħ u l-
ħaddiema bla sengħa; 

21. Jilqa', f'dan ir-rigward, id-Direttiva l-ġdida dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
trasparenti u prevedibbli4 u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-
protezzjoni soċjali għall-ħaddiema u għall-persuni li jaħdmu għal rashom5; jistieden lill-
Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-infurzar tal-acquis f'dan il-qasam; ifakkar f'dan il-
kuntest il-ħidma li għaddejja bħalissa fil-Parlament Ewropew fuq ir-rapport tiegħu 
"Kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-
pjattaformi - Forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali"6; 

22. Jitlob l-istabbiliment ta' sistema ta' governanza internazzjonali li tirrikjedi li d-detenturi 
ta' pjattaformi diġitali jirrispettaw ċerti drittijiet u protezzjonijiet minimi u li jirregolaw 
l-użu tad-data u r-responsabilità algoritmika fid-dinja tax-xogħol; ifakkar fid-dritt 
fundamentali għall-ħaddiema tal-kategoriji kollha minquxa fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE li jieħdu azzjoni kollettiva biex jiddefendu l-interessi tagħhom;

23. Jenfasizza l-ħtieġa għal trasparenza fil-pjattaformi tat-trasport u t-turiżmu, b'mod 
speċifiku fir-rigward ta' algoritmi li jaffettwaw is-servizz, l-ipprezzar, ir-reklamar, u l-
mekkaniżmi għall-bini ta' fiduċja diġitali bħall-klassifikazzjonijiet u r-reviżjonijiet, 
filwaqt li jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali; jappella għall-implimentazzjoni tal-acquis 
eżistenti dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u l-konformità mal-istandards Ewropej, kif 
ukoll għal aktar regoli u regoli aktar ċari dwar l-informazzjoni li tikkonċerna r-
raġunament wara l-ipprezzar personalizzat, l-offerti u l-klassifikazzjoni, speċjalment 
meta jsiru permezz ta' software li jieħu d-deċiżjonijiet b'mod awtomatiku; iqis li l-
konsumaturi għandhom ikunu infurmati sew u d-drittijiet tagħhom għandhom ikunu 

3 Ir-Regolament (UE) 2019/1150 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-promozzjoni 
tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal- intermedjazzjoni online (ĠU L 186, 
11.7.2019, p. 57).
4 Direttiva (UE) 2019/1152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar kondizzjonijiet tax-
xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 105-121).
5 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Novembru 2019 dwar l-aċċess għall-protezzjoni soċjali għall-ħaddiema 
u għall-persuni li jaħdmu għal rashom 2019/C 387/01 (ĠU C 387, 15.11.2019, p. 1-8).
6 Kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi — Forom ġodda 
ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali (2019/2186(INI)) 
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garantiti b'mod effettiv; jemmen li l-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jitolbu 
kontrolli u korrezzjonijiet ta' żbalji possibbli li jirriżultaw minn deċiżjonijiet 
awtomatizzati, kif ukoll ifittxu rimedju f'dak il-kuntest;

24. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jippromwovu l-interoperabbiltà bejn l-
apparati, l-applikazzjonijiet, ir-repożitorji tad-data, is-servizzi u n-networks, li huma 
meħtieġa biex jibbenefikaw bis-sħiħ mill-introduzzjoni ta' teknoloġiji tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni (ICTs), użati wkoll fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu;

25. Jenfasizza l-ħtieġa li l-pjattaformi online fit-Trasport u t-Turiżmu jippromwovu s-
sostenibilità, permezz tas-servizzi tagħhom f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew; 
jisħaq fuq ir-rwol li jista' jkollha d-diġitalizzazzjoni fit-titjib tas-sostenibilità tas-setturi 
tat-trasport u t-turiżmu, speċjalment fil-mobilità urbana kif ukoll billi tiffavorixxi użu 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u l-ispazji li ma jintużawx biżżejjed li tradizzjonalment ma 
jibbenefikawx mit-turiżmu; ifakkar li l-utenti infurmati tajjeb huma mutur importanti 
tat-trasport u t-turiżmu sostenibbli; jitlob lill-pjattaformi online jinkludu alternattivi li 
jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent fl-offerti u fit-termini tas-servizz tagħhom u jistieden 
lill-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi linji gwida għall-pjattaformi online dwar it-
trasport u t-turiżmu, li jipprovdu għodod u informazzjoni dwar kif jinfurmaw lill-klijenti 
u l-utenti tagħhom aħjar dwar l-impatt ambjentali tas-servizzi tagħhom; 

26. Jissottolinja li l-kriżi bla preċedent skattata mill-pandemija tal-COVID-19 żiedet ħafna 
d-domanda għas-servizzi diġitali u rrinfurzat il-ħtieġa li l-UE ssaħħaħ is-sovranità 
diġitali tagħha; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi network ta' punti ta' 
kuntatt tal-Istati Membri u toħloq pjattaforma għall-UE kollha biex tiffaċilita l-iskambju 
ta' informazzjoni dwar il-flussi tat-traffiku f'kurituri ħodor u dwar miżuri nazzjonali ta' 
rispons għat-trasport; jenfasizza l-ħtieġa li tkompli tiġi appoġġata l-kooperazzjoni fil-
kurituri ħodor biex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-ktajjen tal-provvista tal-UE 
u l-moviment tal-merkanzija fin-network tat-trasport tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura l-effikaċja tal-pjattaforma ta' koordinazzjoni tal-UE fil-fażi ta' rkupru;

27. Jissottolinja l-impatt serju tal-kriżi tal-COVID-19 fuq l-industrija tat-turiżmu tal-UE; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi Pjattaforma tal-UE għall-iskambju ta' data u 
informazzjoni bejn il-partijiet interessati kollha fis-settur tat-turiżmu biex tiffaċilita l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u tippromwovi s-sostenibilità fil-fażi ta' rkupru;
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI
LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR GĦAL OPINJONI RĊIEVA KONTRIBUT

Il-lista li ġejja hija kkompilata fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklussiva tar-

rapporteur. Ir-rapporteur irċeviet input mill-entitajiet jew persuni li ġejjin, fi tħejjija tal-Abbozz ta' 

Opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-

Konsumatur L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku" 

(2020/2018(INL)):

                                                                Entità u/jew persuna
BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
ETUC

L-Unjoni Internazzjonali tat-Trasport bit-Triq (IRU)
Ċentru għad-Demokrazija u t-Teknoloġija

European Holiday Home Association (EHHA)
DĠ MOVE
DĠ GROW

DĠ CONNECT
DĠ EMPL
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