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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor:

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker okvir, postavljen v direktivi o elektronskem poslovanju, izvira še iz časa pred 
digitalnim gospodarstvom in ne ustreza več tehnični, gospodarski, delavski in socialni 
resničnosti sodobnih spletnih storitev v prometnem in turističnem sektorju; ker so 
nacionalni in lokalni predpisi v posameznih državah članicah dokaj različni in ker je 
premalo harmoniziran pristop na ravni EU privedel do razdrobljenega trga; 

B. ker ima v ekosistemu prometnih in turističnih spletnih platform majhno število družb 
prevladujoč položaj na trgu, tako da delujejo kot vratarji in postavljajo visoke ovire za 
vstop na trg, s čimer dušijo konkurenco in omejujejo izbiro potrošnikov;

C. ker digitalne platforme pozitivno vplivajo na dostopnost prometnih in turističnih 
storitev ter pomembno prispevajo k razvoju tehnologij inteligentnih prometnih 
sistemov, zlasti na področju avtonomnih vozil;

D. ker večja digitalizacija prometnega in turističnega sektorja prinaša številne pozitivne 
učinke v obliki svobodnejše izbire, boljše rabe virov ter lažje izmenjave med potrošniki 
in podjetji;

E. ker se je treba zavedati velikih priložnosti za dodatno pospešitev digitalizacije v 
prometnem sektorju in v ta namen prihodnjo zakonsko ureditev zasnovati tako, da bo 
tehnološki razvoj podpirala, ne zavirala, hkrati pa bo spodbujala konkurenco pod 
enakimi pogoji;

F. ker Unija še ne izkorišča vseh prednosti interoperabilnosti, zlasti zaradi pomanjkljivosti 
pri določanju standardov, javnem naročanju in usklajevanju med pristojnimi 
nacionalnimi organi;

G. ker so potrebne obsežne naložbe v informacijsko infrastrukturo, da bi omogočili 
gostovanje digitalnih storitev, ki bodo v Evropi pomagale ustvarjati prihodnjo blaginjo;

H. ker digitalne spletne platforme ustvarjajo tako priložnosti kot izzive za trg dela in 
običajno zaposlujejo dokaj prilagodljivo delovno silo, ki ni deležna jasnih pogojev 
zaposlitve, zastopanja in socialne zaščite, zaradi česar je občasno v slabšem položaju; 

1. se zaveda, da je direktiva o elektronskem poslovanju v zadnjih dveh desetletjih odigrala 
pomembno vlogo, ko je na evropskem enotnem digitalnem trgu omogočila razvoj 
prometnih in turističnih platform; 

2. ugotavlja, da je Sodišče EU v zvezi s področjem uporabe za opredelitev storitev 
informacijske družbe iz direktive o elektronskem poslovanju razvilo bogato sodno 
prakso, zlasti glede spletnih platform v prometnem sektorju in sektorju kratkoročnega 
najema, zato je treba to področje uporabe in obseg opredelitev posodobiti in ga pojasniti 
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ter pri tem upoštevati nastalo sodno prakso; 

3. poudarja, da je spletne platforme v prometnem in turističnem sektorju sprejelo veliko 
število uporabnikov, zaradi česar nastajajo nove oblike potrošniškega vedenja; 
ugotavlja, da se tudi s spodbujanjem proaktivnih ukrepov, ki jih sprejemajo platforme, 
krepijo zaupanje, zaščita in varnost uporabnikov; želi opomniti, da je zaradi neobstoja 
jasnih, preglednih in posodobljenih pravil ponekod na trgu prišlo do razdrobljenosti in 
negotovosti, kar lahko podjetjem škodi in zavre njihov razvoj, zlasti za nove udeležence 
na trgu;

4. poziva Komisijo, naj pojasni odgovornost prometnih in turističnih platform, in sicer 
glede na poslovni model, ki se uporablja v posameznem primeru; poziva Komisijo, naj 
določi enotno obveznost teh platform, da morajo preveriti identiteto ponudnikov storitev 
in od njih zahtevati dovoljenja, licence oziroma potrdila o zakonitosti in varnosti 
ponujenih storitev, uvesti uporabo protokolov potrebne skrbnosti, zagotoviti, da bodo 
ponudniki zagotavljali ažurne informacije, in ukrepati zoper nezakonito vsebino, zato da 
bodo poskrbeli za varnejše okolje in pravno varnost za uporabnike in javne organe;

5. poziva Komisijo, naj opredeli vseunijska načela za pojasnitev postopkov prijave in 
ukrepanja, in sicer glede na vrsto ponujene digitalne storitve in udeležene akterje; meni, 
da je treba za primere, ko pristojni organ prejme zanesljivo obvestilo o nezakonitosti in 
če platforma ne ukrepa ustrezno, vzpostaviti mehanizem učinkovitih, odvračilnih in 
sorazmernih sankcij;

6. poudarja, da je treba oceniti problematiko tržnic v tretjih državah, ki evropskim 
potrošnikom ponujajo blago in storitve, katerih proizvajalec, uvoznik ali distributer 
nima sedeža v EU, zato da se bo spoštovalo ustrezno pravo EU; 

7. poudarja, da je morajo institucije, agencije in organi EU zagotoviti učinkovito izvajanje 
in izvrševanje pravil, ki vplivajo na trg spletnih platform, zato da bi med drugim 
omogočili izmenjavo podatkov in pritožne mehanizme za potrošnike ter da bi spodbujali 
dialog z deležniki; poudarja, da je spletni trg prometnih in turističnih platform 
pomemben in da ima svoje značilnosti, zaradi česar je potreben sektorski pristop in mu 
je treba glede tega nameniti posebno pozornost; poziva, naj se preuči možnost, da bi v 
že obstoječem okviru ustanovili enotno kontaktno točko za prometne in turistične 
platforme; 

8. poziva Komisijo, naj dodatno pojasni, kako deluje načelo države izvora, vključno z 
morebitnimi odstopanji, da bi zagotovili pravno varnost v vsej EU;

9. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni položaju malih in srednjih podjetij; 
priporoča, naj se v prihodnji zakonodaji upoštevajo razlike med gospodarskimi subjekti 
na enotnem trgu; poziva tudi k zmanjšanju nepotrebnih upravnih bremen za mala in 
srednja podjetja, ki izvajajo storitve v prometu in turizmu, in naj se upošteva, da imajo 
ta podjetja le omejen dostop do financiranja; poudarja, da je treba v prometnem in 
turističnem sektorju izboljšati dostop malih in srednjih podjetij do podatkov;

10. opozarja, da je vsebina na prometnih in turističnih platformah v primerjavi z drugimi 
sektorji zelo specifične narave ter da mora ponekod izpolnjevati natančno določena 
nacionalna merili; poziva k sektorskim prizadevanjem, ki bi bila usklajena na ravni EU 
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in v katera bi bili vključeni vsi deležniki, da bi se dogovorili o sklopu meril v skladu s 
pravili enotnega trga, ki bi bila potrebna za ponujanje storitve na platformah, na primer 
o dovoljenjih, licencah ali po potrebi o lokalni ali nacionalni registrski številki storitve, 
zato da bi olajšali sodelovanje in spodbujali poslovne priložnosti; poudarja, kako 
pomembne so platforme sodelovalnega gospodarstva v prometnem in turističnem 
sektorju, kjer storitve zagotavljajo tako posamezniki kot poklicni ponudniki; poudarja, 
kako pomembno je, da se ponudnikom storitev ne nalagajo nesorazmerne obveznosti 
obveščanja in nepotrebno upravno breme, zlasti ne sodelovalnim ponudnikom ter malim 
in srednjim podjetjem;

11. poziva Komisijo, naj na trgu kratkoročnega najema in pri mobilnih storitvah okrepi 
odnose med deležniki in lokalnimi organi; meni, da bi moral biti cilj akta o digitalnih 
storitvah zagotoviti pravno varnost in jasnost na tem trgu, in sicer z oblikovanjem 
okvira upravljanja, v katerem bi formalizirali sodelovanje med platformami za 
kratkoročni najem in mobilnost ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, 
predvsem za izmenjavo dobre prakse in olajšanje vsakodnevnega poslovanja, ter z 
oblikovanem nabora obveznih informacij teh platform v razmerju do svojih ponudnikov 
storitev glede ustreznih nacionalnih, regionalnih in lokalnih predpisov;

12. ob tem pozdravlja dogovor Komisije z nekaterimi platformami v sektorju kratkoročnega 
najema o deljenju podatkov, ki so ga dosegli marca 2020, in je prepričan, da bo to 
lokalnim organom pomagalo razumeti, kako se razvija sodelovalno gospodarstvo ter bo 
omogočilo zanesljivo in stalno izmenjavanje podatkov ter tako podpiralo politične 
odločitve na podlagi dejstev in dokazov; poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe 
in po posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki vzpostavi celovitejši okvir za 
izmenjavo podatkov za spletne platforme za kratkoročni najem ter naj sistemskim 
platformam naloži obveznost, da izmenjujejo podatke z Eurostatom in nacionalnim 
statističnim uradom države, v kateri posamezni ponudniki storitev delujejo, seveda ob 
popolnem spoštovanju splošne uredbe o varstvu podatkov1;

13. opozarja, da je v platformnem gospodarstvu pomemben dostop do podatkov, da morajo 
biti podatki prenosljivi in da jih je treba pregledno upravljati; poudarja, da imajo lokalne 
oblasti bistveno vlogo pri izvrševanju in razvoju politik na področju prometa in turizma, 
pa tudi pri ustvarjanju novih inovativnih storitev, ki prispevajo h konkurenčnosti 
Evrope; meni, da so nekateri podatki strateško javno dobro, zato pozdravlja sporočilo 
Evropske komisije o evropski strategiji za podatke, zlasti pa razvoj skupnih evropskih 
podatkovnih prostorov v strateških gospodarskih sektorjih, kot sta promet in mobilnost; 
poudarja, da je treba pri uporabi in obdelavi podatkov spoštovati pravila o zasebnosti;

14. opozarja, da so podatki pomembni za prometni sektor, in sicer za podpiranje 
tehnološkega razvoja umetne inteligence, tehnologije 5G in druge brezžične omrežne 
tehnologije ter povezane in avtomatizirane mobilnosti; poziva Komisijo, naj omogoča 
korporativne inovacije, a ob popolnem spoštovanju zakonodaje EU o zasebnosti in 
varstvu podatkov; meni, da morajo podatki med vozili in ponudniki storitev prosto teči, 
in poziva Komisijo, naj poskrbi za konkurenčen dostop do podatkov v vozilih za 

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL 
L 119, 4.5.2016, str. 1–88).
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namene vzdrževanja in popravil, pa tudi za zagonska podjetja s področja mobilnosti; 

15. se zaveda, da lahko tako imenovani surovi podatki, tj. neobdelani in neosebni podatki, 
uporabljajo za pomembne družbene namene; poziva Komisijo, naj zasnuje pravni okvir 
in sistem spodbud za izmenjavo surovih podatkov z zasebnim sektorjem, javnimi 
ustanovami ter univerzami za raziskave in sodelovanje med platformami za 
interoperabilnost, seveda ob popolnem spoštovanju pravil o zasebnosti podatkov; 

16. poudarja, da je treba na prometnih in logističnih platformah spodbuditi izmenjavo 
podatkov, digitalizacijo in velepodatke, da bi pripomogli k učinkovitejši organizaciji in 
upravljanju tokov tovornega in potniškega prometa ter izboljšali uporabo infrastrukture 
in virov; poziva Komisijo, naj te platforme usklajuje na ravni EU, da bi zagotovila večjo 
prepoznavnost oskrbovalne verige, upravljanje prometa in tokov tovora v realnem času 
ter v vsem omrežju TEN-T poenostavila upravne postopke in zmanjšala upravno breme, 
zlasti na čezmejnih odsekih; želi opozoriti, da so za spodbujanje spletne ponudbe in 
povpraševanja pri vseh načinih prevoza pomembne dostopnost, interoperabilnost ter 
izmenjava ažuriranih potovalnih in prometnih podatkov v realnem času, kar je skladno z 
direktivo o inteligentnih prometnih sistemih2; poziva Komisijo, naj oceni ovire, ki 
onemogočajo vzpostavitev spletnega multimodalnega trga za storitve mestnega in 
medkrajevnega prevoza ter prevozne storitve na dolge razdalje;

17. želi opozoriti, da imajo platforme za „mobilnost kot storitev“ precejšen potencial za 
digitalizacijo, avtomatizacijo in razogljičenje mobilnosti EU; poziva Komisijo, naj 
oceni uvajanje uravnoteženih sistemov „mobilnosti kot storitve“ in lokalnim oblastem 
omogoči določeno stopnjo nadzora nad njimi, da bi preprečili monopole ter zagotovili 
izvrševanje ustreznih zakonov in politik;

18. se zaveda, da lahko digitalno gospodarstvo, zlasti platforme, bistveno vpliva na že dolgo 
uveljavljene regulirane poslovne modele v številnih strateških sektorjih, kot sta prevoz 
in gostinstvo; poudarja, da je zato treba podpirati enake konkurenčne pogoje, zlasti za 
inovatorje, podjetja in nove udeležence na trgu, vključno z malimi, srednjimi in 
zagonskimi podjetji, ter da je treba pri tem izhajati iz uredbe o platformah in podjetjih3, 
zato da se poskrbi za raznolikost akterjev, zagotovi konkurenčno okolje in omejili 
prevlada velikih tržnih akterjev; poudarja, da mora Komisija nujno določiti jasna merila 
in opredeliti, kaj so sistemske platforme; poziva pristojne organe, naj še naprej skrbno 
pazijo, da na trgu potovalnih in turističnih platform ne bodo nastajali monopoli, in sicer 
naj spremljajo nepoštene prakse, na primer nepošteno dajanje prednosti in 
samopreferiranje na spletnih iskalnikih, zaradi česar prihaja do nepoštenih cen in 
pristranskosti pri nakupovanju;

19. poudarja, da za dobo digitalnega gospodarstva ne bi smele biti značilne negotova 
zaposlitev ter razlike med samozaposlenimi in tradicionalno zaposlenimi delavci; 
spodbuja države članice in Evropsko komisijo, naj ocenijo ustreznost nacionalnih 

2 Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih 
prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (Besedilo velja za EGP) (UL L 
207, 6.8.2010, str. 1. (OJ L 207, 6.8.2010, p. 1–13)
3 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in 
preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).
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predpisov o zaposlovanju in določb delovnega prava EU; 

20. poudarja, da ima delovanje digitalnih platform na področju prometa in turizma 
pozitivno vlogo pri ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti za mlade in za 
nekvalificirane delavce; 

21. v zvezi s tem pozdravlja novo direktivo o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih4 
ter priporočilo Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite5; 
poziva Komisijo, naj pozorno spremlja izvrševanje pravnega reda Unije na tem 
področju; želi spomniti, da se v Evropskem parlamentu pripravlja poročilo o poštenih 
delovnih pogojih, pravicah in socialni zaščiti delavcev na spletnih platformah ter novih 
oblikah zaposlovanja, povezanih z digitalnim razvojem6; 

22. poziva, naj se vzpostavi mednarodni sistem upravljanja, ki bo od imetnikov platform 
zahteval spoštovanje nekaterih minimalnih pravic in zaščite ter urejal uporabo podatkov 
in algoritemsko odgovornost na trgu dela; želi spomniti na temeljno pravico delavcev 
vseh kategorij do kolektivnih ukrepov za obrambo njihovih interesov, ki je določena v 
Listini EU o temeljnih pravicah;

23. poudarja, da je pri prometnih in turističnih platformah potrebna preglednost, zlasti glede 
algoritmov, ki vplivajo na storitev in cene, ter glede oglaševanja in digitalnih 
mehanizmov za krepitev zaupanja, kot so razvrstitve in ocene, obenem pa je treba 
varovati poslovne skrivnosti; poziva k izvajanju veljavnega pravnega reda o varstvu 
potrošnikov in k upoštevanju evropskih standardov ter k sprejetju dodatnih in jasnejših 
pravil o informacijah glede razlogov za personalizacijo cen, ponudbe in razvrščanje 
storitev, zlasti kadar to opravlja programska oprema za samodejno odločanje; meni, da 
imajo uporabniki pravico biti o tem primerno obveščeni ter da jim morajo biti 
zajamčene ustrezne pravice; je prepričan, da bi morali imeti potrošniki možnost 
zahtevati preverjanje in popravo morebitnih napak, ki bi nastale pri avtomatiziranih 
odločitvah, ter do ustreznih pravnih možnosti;

24. poziva države članice in Komisijo, naj spodbujajo interoperabilnost med napravami, 
aplikacijami, odložišči podatkov, storitvami in omrežji, saj je nujna, če želimo v celoti 
izkoristili prednosti uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije, ki se 
uporabljajo tudi v prometnem in turističnem sektorju;

25. poudarja, da morajo prometne in turistične platforme s svojimi storitvami spodbujati 
trajnost, kar bo skladno z evropskim zelenim dogovorom; poudarja, da lahko 
digitalizacija odigra precejšnjo vlogo pri večji trajnosti prometnega in turističnega 
sektorja, zlasti pri mobilnosti v mestih ter v veliki meri z dajanjem prednosti 
učinkovitejši rabi virov in premalo izkoriščenih območij, ki običajno nimajo veliko 
koristi od turizma; želi opozoriti, da so dobro obveščeni uporabniki glavno gonilo 
trajnostnega prometa in turizma; poziva spletne platforme, naj pri svojih ponudbah in 

4 Direktiva (EU) 2019/1152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednih in predvidljivih 
delovnih pogojih v Evropski uniji (UL L 186, 11.7.2019, str. 105–121).
5 Priporočilo Sveta z dne 8. novembra 2019 o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite 
(2019/C 387/01) (UL C 387, 15.11.2019, str. 1–8).
6 Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce – nove oblike zaposlovanja, povezane 
z digitalnim razvojem (2019/2186(INI)) 
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pogojih poslovanja ponudijo tudi okolju prijazne alternative, ter poziva Evropsko 
komisijo, naj oblikuje smernice za prometne in turistične spletne platforme ter jim 
zagotovi orodja in informacije, kako naj stranke in uporabnike bolje obveščajo o 
okoljskem vplivu svojih storitev; 

26. poudarja, da se je zaradi nepričakovane krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19, 
močno povečalo povpraševanje po digitalnih storitvah, pokazalo pa se je tudi, da mora 
EU okrepiti svojo digitalno suverenost; pozdravlja pobudo Komisije, da bi vzpostavili 
mrežo kontaktnih točk v državah članicah in oblikovali vseunijsko platformo za lažjo 
izmenjavo o prometnih tokovih na zelenih voznih pasovih in za obveščanje o 
nacionalnih ukrepih na področju prometa, ki jih države članice sprejemajo v odziv na 
koronavirus; poudarja, da je treba še naprej podpirati sodelovanje glede zelenih voznih 
pasov, da se zagotovi nemoteno delovanje oskrbovalnih verig v vsem prometnem 
omrežju EU; poziva Komisijo naj poskrbi, da bo koordinacijska platforma EU dobro 
delovala tudi v fazi gospodarskega okrevanja;

27. opozarja na resne učinke koronavirusne krize na turistični sektor EU; poziva Komisijo, 
naj postavi platformo EU za izmenjavo podatkov in informacij med vsemi deležniki v 
turističnem sektorju ter tako omogoči izmenjavo dobre prakse in spodbudi trajnost v 
fazi okrevanja.
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA 
MNENJA PREJELA PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno pripravljavka 

mnenja. Med pripravo osnutka mnenja o Aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega 

trga (2020/2018(INL)), ki ga je Odbor za promet in turizem pripravil za Odbor za notranji trg in 

varstvo potrošnikov, je prejela prispevek naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba
Evropska potrošniška organizacija (BEUC)

Airbnb
EU Travel Tech

UBER
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC)
Mednarodna zveza za cestni promet (IRU)

Center za demokracijo in tehnologijo
Evropska zveza dopustniških domov (EHHA)

GD MOVE
GD GROW

GD CONNECT
GD EMPL
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