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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 digitaalmajanduse ajastule ega 
kajasta seega transpordi- ja turismisektori tänapäevaste internetipõhiste teenuste tehnilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset tegelikkust;

1. märgib, et e-kaubanduse direktiivis sätestatud infoühiskonna teenuste määratluse 
kohaldamisala kohta on Euroopa Kohus koostanud põhjalikud kohtulahendid, eelkõige 
transpordi- ja lühirendisektori veebiplatvormide puhul, ning seetõttu vajab see veel 
selgitamist;

2. palub komisjonil määrata kindlaks transpordi- ja turismiplatvormide vastutusala; kutsub 
komisjoni üles kehtestama platvormidele ühtse kohustuse kontrollida pakutava teenuse ja 
teenuseosutaja õiguspärasust ning võtta meetmeid ebaseadusliku sisu suhtes, kasutades 
õiguslikult siduvat teavitamise ja meetmete võtmise menetlust;

3. rõhutab, et oluline on luua Euroopa amet, mille ülesanne on jälgida veebiplatvormide turgu 
ja kuhu kaasatakse ka transporti- ja turismi hõlmavad üksused; 

4. kutsub komisjoni üles edendama sidusrühmade ja kohalike omavalitsuste vahelisi suhteid 
lühiajalisel renditurul ja liikuvusteenuste valdkonnas;

5. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on platvormimajanduses andmetele juurdepääs; rõhutab 
andmete olulist rolli kohalike omavalitsuste jaoks transpordi- ja turismipoliitika 
rakendamisel ja arendamisel; 

6. rõhutab vajadust tugineda platvormi ja ettevõtja vahelisi suhteid käsitlevale määrusele, et 
piirata turuliidrite domineerimist transpordi- ja turismisektoris; rõhutab, et komisjon peab 
kiiresti kehtestama selgelt määratletud kriteeriumid platvormide suuruse kohta; 

7. kutsub komisjoni üles töötama välja tervikliku raamistiku, et ühtlustada platvormitöötajate 
töötingimused tavatöötajate omadega; 

8. rõhutab transpordi- ja turismiplatvormide puhul läbipaistvuse suurendamise vajadust, 
eelkõige mis puudutab teenuseid, hinnakujundust ja reklaami mõjutavaid algoritme;

9. rõhutab, et transpordi- ja turismisektori veebiplatvormid peavad toetama kestlikkust, seda 
ka kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega. 
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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


