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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Direktivet om elektronisk handel har en ram som föregår den digitala ekonomins tid och 
därmed inte återspeglar den tekniska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och sociala 
verkligheten för dagens onlinetjänster inom transport- och turismsektorn. Nationella och 
lokala bestämmelser skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna, och avsaknaden av en 
harmoniserad strategi på EU-nivå har lett till fragmentering av marknaden. 

B. I hela ekosystemet av onlineplattformar inom transport- och turismsektorn är det ett 
begränsat antal företag som dominerar marknaden och fungerar som grindvakter som 
sätter höga trösklar för inträde på marknaden, vilket gör att konkurrensen kvävs och 
alternativen för konsumenterna begränsas.

C. De digitala plattformarna har haft en positiv inverkan på tillgängligheten för transport- 
och turismtjänster och har bidragit på ett betydande sätt till utvecklingen av teknik för 
intelligenta transportsystem, särskilt på området för självkörande fordon.

D. Den ökade digitaliseringen av transport- och turismsektorn har medfört många positiva 
konsekvenser i form av ökad valfrihet, bättre resursutnyttjande och enklare utbyten 
mellan konsumenter och företag.

E. Man bör inse vilka stora möjligheter det finns att ytterligare påskynda digitaliseringen 
av transportsektorn, och mot bakgrund av detta måste framtida reglering utformas så att 
den underlättar den tekniska utvecklingen snarare än hindrar den, och samtidigt främja 
konkurrens på lika villkor.

F. Unionen kan ännu inte dra nytta av alla fördelar med driftskompatibilitet, särskilt på 
grund av brister i fastställande av standarder, offentlig upphandling och samordning 
mellan behöriga nationella myndigheter.

G. Det behövs betydande investeringar i it-infrastruktur för att kunna hysa de digitala 
tjänster som kommer att skapa framtida välstånd i Europa.

H. Digitala onlineplattformar har gett upphov till både möjligheter och utmaningar för 
arbetsmarknaden och förlitar sig vanligen på en mer flexibel arbetskraft vars 
anställningsvillkor, representation och sociala skydd är otydliga och i vissa fall 
ofördelaktiga. 

1. Europaparlamentet noterar den viktiga roll som e-handelsdirektivet spelat de senaste två 
årtiondena när det gäller att bidra till att utveckla transport- och turismplattformar på 
den europeiska digitala inre marknaden. 

2. Europaparlamentet konstaterar att det finns omfattande rättspraxis från EU-domstolen 
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när det gäller vad som omfattas av definitionen av informationssamhällets tjänster i 
e-handelsdirektivet, särskilt i fråga om onlineplattformar inom transportsektorn och 
sektorn för korttidsuthyrning, och att det därför behövs en uppdaterad och tydlig 
räckvidd för definitionen, med hänsyn tagen till den rättspraxisen. 

3. Europaparlamentet påpekar att onlineplattformar inom transport- och turismsektorn har 
välkomnats på bred front av användarna, och deras verksamhet har gett upphov till nytt 
konsumentbeteende. Parlamentet konstaterar att plattformars uppmuntrande proaktiva 
åtgärder kan vara ett sätt att säkerställa att användarna känner sig mer tillitsfulla, säkra 
och trygga. Parlamentet påminner dock om att avsaknaden av tydliga, transparenta och 
aktuella regler i vissa fall har lett till fragmentering och osäkerhet på marknaden, vilket 
kan skada företagen och skapa ett betydande hinder för deras fortsatta utveckling, 
särskilt för nya aktörer som kommer in på marknaden.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydliggöra transport- och 
turismplattformarnas ansvar, med hänsyn till den specifika affärsmodellen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att införa en enhetlig skyldighet för transport- och 
turistplattformar att kontrollera tjänsteleverantörernas identitet och att begära tillstånd, 
licenser och certifikat från dem som intygar att den erbjudna tjänsten är laglig och säker, 
att införa protokoll för tillbörlig aktsamhet, att säkerställa att leverantörerna av 
informationstjänster är aktuella och att vidta åtgärder mot olagligt innehåll för att skapa 
och upprätthålla en säkrare miljö samt rättssäkerhet för användare och offentliga 
myndigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa EU-omfattande principer för att 
förtydliga processerna för anmälning och åtgärd, med hänsyn tagen till vilken typ av 
digital tjänst som erbjuds och vilka aktörer som är inblandade. Efter underrättelse från 
en behörig myndighet som tillhandahåller faktisk kunskap om en olaglighet bör det, om 
plattformen inte agerar, sättas in en effektiv, avskräckande och proportionell 
påföljdsmekanism.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera frågan om marknadsplatser i 
tredjeländer som ger europeiska konsumenter tillgång till produkter och tjänster där det 
inte finns någon tillverkare, importör eller distributör som är etablerad i EU, för att 
säkerställa att relevant EU-lagstiftning respekteras. 

7. Europaparlamentet påminner om vikten av att säkerställa att befintliga EU-institutioner, 
EU-byråer och EU-organ verkligen genomför och verkställer de regler som påverkar 
marknaden för onlineplattformar, bland annat i syfte att underlätta utbyte av uppgifter 
och prövningsmöjligheter för konsumenter och att främja dialog med berörda parter. 
Parlamentet betonar vikten av och de särskilda förutsättningarna för marknaden för 
onlineplattformar inom transport- och turismsektorn, vilken kräver en sektorsspecifik 
strategi och behöver ägnas särskild uppmärksamhet. Parlamentet efterfrågar en 
undersökning av möjligheten att inom den befintliga ramen inrätta en enda kontaktpunkt 
för plattformar inom transport- och turismsektorn. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare klargöra hur principen om 
ursprungsland fungerar, inbegripet eventuella undantag, för att garantera rättssäkerhet i 
hela EU.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta särskild hänsyn till situationen för 
små och medelstora företag. Parlamentet rekommenderar att man i framtida lagstiftning 
beaktar de skillnader som finns mellan aktörerna på den inre marknaden. Parlamentet 
begär dessutom en minskning av de onödiga administrativa bördorna för små och 
medelstora företag som tillhandahåller tjänster inom transport- och turismsektorn och 
att man tar hänsyn till att många små och medelstora företag har begränsad tillgång till 
finansiering. Parlamentet understryker behovet av att små och medelstora företag inom 
transport- och turismsektorn får bättre tillgång till data.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att innehållet på transport- och turismplattformarna 
är av mycket särskild natur jämfört med hur det är i andra branscher och behöver i vissa 
fall vara i överensstämmelse med exakta kriterier som fastställs på nationell nivå. 
Parlamentet efterfrågar en sektorsspecifik EU-samordnad insats som inbegriper att alla 
berörda aktörer kommer överens om uppsättningar av kriterier, såsom tillstånd, licenser 
eller vid behov ett lokalt eller nationellt registreringsnummer för en tjänst som 
tillhandahålls, i linje med reglerna för den inre marknaden. Sådana kriterier behövs för 
att erbjuda en tjänst på en plattform, i syfte att underlätta samarbete och stärka 
affärsmöjligheter. Parlamentet betonar vikten av delningsekonomiplattformar inom 
transport och turism, där tjänster tillhandahålls av både enskilda och yrkesverksamma. 
Parlamentet betonar vikten av att undvika alla tjänsteleverantörer, med särskilt tonvikt 
på tjänsteleverantörer i delningsekonomin och små och medelstora företag, åläggs 
oproportionella informationsskyldigheter och onödig administrativ börda.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka förbindelserna mellan berörda 
aktörer och lokala myndigheter på marknaden för kortfristig uthyrning och rörlighet. 
Parlamentet anser att rättsakten om digitala tjänster bör syfta till att säkerställa rättslig 
säkerhet och klarhet på denna marknad genom att skapa en styrningsram som 
formaliserar samarbetet mellan plattformar för korttidsuthyrning och rörlighet och 
nationella, regionala och lokala myndigheter, särskilt i syfte att utbyta bästa praxis och 
därigenom underlätta deras dagliga verksamhet, och genom att fastställa en uppsättning 
informationsskyldigheter för plattformar för korttidsuthyrning och rörlighet gentemot 
sina tjänsteleverantörer när det gäller relevant nationell, regional och lokal lagstiftning.

12. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens överenskommelse 
med vissa plattformar inom branschen för korttidsuthyrning om datadelning som nåddes 
i mars 2020, och anser att den kommer att göra det möjligt för lokala myndigheter att 
bättre förstå delningsekonomins utveckling och kommer att möjliggöra tillförlitlig och 
kontinuerlig datadelning och därmed stödja ett evidensbaserat beslutsfattande. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att ta initiativ till 
en mer heltäckande ram för datadelning för onlineplattformar för korttidsuthyrning, 
efter samråd med alla relevanta berörda parter, och inrätta en skyldighet för 
systemviktiga plattformar att i enlighet därmed dela med sig av sin data till Eurostat och 
den nationella statistiska myndigheten i det land där tjänsteleverantören verkar, i 
fullständig överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen1.

13. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av dataåtkomst, dataportabilitet och 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
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insynsvänlig dataförvaltning i plattformsekonomin. Parlamentet framhåller den viktiga 
roll som data spelar för lokala myndigheter när det gäller att genomdriva och utveckla 
politik på områdena transport och turism samt att skapa nya innovativa tjänster som 
bidrar till EU:s konkurrenskraft. Parlamentet anser att en del data också är en strategisk 
allmän nyttighet och välkomnar därför kommissionens meddelande om EU-strategin för 
data, särskilt utvecklingen av gemensamma europeiska dataområden inom strategiska 
ekonomiska sektorer, såsom transport och rörlighet. Parlamentet betonar behovet av att 
respektera dataskyddsregler vid användning och behandling av data.

14. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av data för transportsektorn när det 
gäller att stödja den tekniska utvecklingen av AI, 5G och annan relevant trådlös 
nätverksteknik, liksom uppkopplad och automatiserad rörlighet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta företagsinnovation, i full överensstämmelse med EU:s 
lagstiftning om personlig integritet och dataskydd. Parlamentet anser att data måste 
kunna flöda fritt mellan fordon och tjänsteleverantörer och uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa konkurrenskraftig tillgång till fordonsdata för underhåll 
och reparation samt för nystartade mobilitetsföretag. 

15. Europaparlamentet noterar att så kallade rådata, dvs. data som inte har behandlats för 
användning, vilka kan omfatta andra data än personuppgifter, kan tjäna viktiga sociala 
ändamål. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa en rättslig ram och ett 
incitamentsystem för att dela rådata med den privata sektorn, offentliga institutioner och 
universitet för forskning och samarbete mellan interoperabilitetsplattformar, med full 
respekt för reglerna om skydd av personuppgifter.

16. Europaparlamentet betonar behovet av att främja datautbyte, digitalisering och stordata 
på transport- och logistikplattformar för att effektivisera organisationen och 
förvaltningen av gods- och passagerarflöden och användningen av infrastruktur och 
resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att samordna dessa plattformar på EU-
nivå för att förbättra leveranskedjans synlighet, trafikstyrningen i realtid och 
godsflödena samt förenkla och minska de administrativa formaliteterna för TEN-T, 
särskilt längs gränsöverskridande sträckor. Parlamentet påminner om vikten av 
tillgänglighet, driftskompatibilitet och utbyte av uppdaterade rese- och trafikdata i 
realtid för att främja utbud och efterfrågan online för alla transportmedel, inbegripet 
transporter i städer, i linje med ITS-direktivet2. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvärdera hindren för framväxten av en internetbaserad multimodal marknad för 
transporttjänster inom stadstrafik liksom fjärr- och regionaltrafik.

17. Europaparlamentet uppmärksammar den potential som plattformar för rörlighet som en 
tjänst erbjuder när det gäller att digitalisera, automatisera och fasa ut fossila bränslen i 
EU:s rörlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera införandet av 
balanserade system för rörlighet som en tjänst, för att förhindra monopol och garantera 
efterlevnaden av relevanta lagar och policyer samt möjliggöra en viss grad av kontroll 
av sådana system från de lokala myndigheternas sida.

18. Europaparlamentet är medvetet om att den digitala ekonomin, särskilt plattformar, kan 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av 
intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag Text av betydelse 
för EES (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).
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ha betydande inverkan på sedan länge etablerade reglerade affärsmodeller i många 
strategiska branscher, såsom transporter samt hotell och restaurang. Parlamentet betonar 
därför behovet av att främja lika villkor, särskilt för innovatörer, företag och nya 
marknadsaktörer, inbegripet små och medelstora företag och nystartade företag, och att 
bygga vidare på förordningen om plattformar för företag3 för att upprätthålla en 
mångfald av aktörer, säkerställa en god konkurrensmiljö och begränsa 
marknadsjättarnas dominans. Parlamentet betonar att det är bråttom för kommissionen 
att fastställa tydliga kriterier och fastställa en definition av ”systemviktiga plattformar”. 
Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att fortsätta att vara vaksamma för att 
undvika uppkomsten av monopol på marknaden för rese- och turismplattformar genom 
att övervaka otillbörliga metoder såsom missbruk av preferenser och att ge företräde för 
egna produkter i sökmotorer, vilket kan leda till orättvis prissättning och skevheter på 
marknaden.

19. Europaparlamentet framhäver att den digitala ekonomins tidsepok bör präglas av trygga 
arbetsvillkor och likvärdiga arbetsrättsliga villkor för egenföretagare respektive 
traditionellt anställda. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att 
bedöma om de nationella arbetsrättsliga reglerna och bestämmelserna i EU:s arbetsrätt 
är lämpliga.

20. Europaparlamentet påpekar att de digitala plattformarnas verksamhet på transport- och 
turismområdet har spelat en positiv roll när det gäller att skapa nya arbetstillfällen, 
särskilt för ungdomar och lågutbildade arbetstagare. 

21. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende det nya direktivet om tydliga och 
förutsägbara arbetsvillkor4 och rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för 
arbetstagare och egenföretagare5. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant 
övervaka efterlevnaden av EU:s regelverk på detta område. Parlamentet påminner i 
detta sammanhang om sitt pågående arbete med betänkandet om rättvisa arbetsvillkor, 
rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya 
anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen6.

22. Europaparlamentet efterfrågar att det inrättas ett internationellt styrningssystem som 
kräver att plattformsinnehavare respekterar vissa minimikrav på rättigheter och skydd 
och som reglerar användningen av data och ansvarigheten för algoritmer inom 
arbetslivet. Parlamentet påminner om att EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna stadfäster den grundläggande rätten för arbetstagare av alla kategorier att 
vidta kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen.

23. Europaparlamentet betonar behovet av insyn i transport- och turismplattformar, särskilt 
i fråga om algoritmer som påverkar tjänster, prissättning och reklam samt digitala 
förtroendebyggande mekanismer såsom betyg och recensioner, med respekt för 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor 
och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, s. 57).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara 
arbetsvillkor i Europeiska unionen (EUT L 186, 11.7.2019, s. 105).
5 Rådets rekommendation av den 8 november 2019 om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och 
egenföretagare (2019/C 387/01), (EUT C 387, 15.11.2019, s. 1).
6 Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya 
anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen (2019/2186 (INI)) 
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företagshemligheter. Parlamentet efterfrågar ett genomförande av det befintliga 
konsumentskyddsregelverket och efterlevnad av europeiska standarder samt ytterligare 
och tydligare regler om information om motivet bakom individuell prissättning, 
erbjudanden och rangordning, särskilt när det görs med programvara för automatiserat 
beslutsfattande. Parlamentet anser att konsumenterna bör informeras ordentligt och att 
deras rättigheter bör garanteras på ett effektivt sätt. Parlamentet anser att konsumenterna 
bör kunna begära kontroller och rättelser av eventuella misstag som beror på 
automatiserade beslut samt kunna begära ersättning i detta sammanhang.

24. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och kommissionen att 
främja driftskompatibilitet mellan de enheter, applikationer, centrallager för databaser, 
tjänster och nätverk vilka är nödvändiga för att fullt ut gynnas av införandet av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT), som också används inom transport och 
turism.

25. Europaparlamentet framhåller att onlineplattformar inom transport och turism genom 
sina tjänster måste främja hållbarhet, även i överensstämmelse med den europeiska 
gröna given. Parlamentet betonar den roll som digitaliseringen kan spela när det gäller 
att förbättra hållbarheten inom transport- och turismsektorn, särskilt i fråga om urban 
rörlighet samt genom att främja en effektivare användning av resurser och 
underutnyttjade områden som traditionellt inte gynnas av turism. Parlamentet påminner 
om att välinformerade användare är en viktig drivkraft för hållbara transporter och 
hållbar turism. Parlamentet uppmanar onlineplattformarna att i sina erbjudanden och 
allmänna villkor inbegripa miljövänliga alternativ, och uppmanar kommissionen att 
fastställa riktlinjer för onlineplattformar inom transport och turism om att tillhandahålla 
verktyg och information för att bättre informera konsumenter och användare om deras 
tjänsters miljöpåverkan. 

26. Europaparlamentet framhäver att den kris utan motstycke som covid-19-pandemin gett 
upphov till har inneburit en stor ökning av efterfrågan på digitala tjänster och gjort det 
alltmer nödvändigt för EU att stärka sin digitala suveränitet. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att inrätta ett nätverk av kontaktpunkter i medlemsstaterna och 
skapa en EU-omfattande plattform för att underlätta informationsutbytet om trafikflöden 
i grönstråk och om nationella motåtgärder på transportområdet. Parlamentet betonar 
behovet av att fortsätta att stödja samarbete om grönstråk för att säkerställa att EU:s 
leveranskedjor liksom rörligheten för varor över EU:s transportnät fungerar smidigt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att EU:s samordningsplattform är 
effektiv under återhämtningsfasen.

27. Europaparlamentet understryker covid-19-krisens allvarliga konsekvenser för EU:s 
turistnäring. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en EU-plattform för utbyte 
av data och information mellan alla berörda parter inom turismsektorn för att underlätta 
utbyte av bästa praxis och främja hållbarhet i återhämtningsfasen. 
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM HAR 
LÄMNAT SYNPUNKTER TILL FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 

Föredraganden har tagit emot synpunkter från följande enheter eller personer vid utarbetandet av 

förslaget till yttrande från utskottet för transport och turism till utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt 

(2020/2018(INL)):

Enhet och/eller person
Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC)

Airbnb
EU Travel Tech

Uber
EFS

Internationella vägtransportunionen (IRU)
Centre for Democracy and Technology

European Holiday Home Association (EHHA)
GD MOVE
GD GROW

GD CONNECT
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
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