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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 ir socialinės tikrovės;

1. pažymi, kad E. prekybos direktyvoje pateikta informacinės visuomenės paslaugų 
apibrėžties taikymo sritis buvo nagrinėjama gausioje Europos Teisingumo Teismo 
praktikoje, ypač susijusioje su interneto platformomis transporto ir trumpalaikės nuomos 
sektoriuose, todėl ją reikia patikslinti;

2. ragina Komisiją patikslinti transporto ir turizmo platformų atsakomybę; ragina Komisiją 
nustatyti vienodą prievolę tikrinti platformų siūlomų paslaugos ir paslaugos teikėjo 
teisėtumą bei, taikant galiojančią pranešimo ir veiksmų procedūrą, imtis veiksmų dėl 
neteisėto turinio;    

3. pabrėžia, kad svarbu įsteigti ES instituciją, kuri turėtų transporto ir turizmo skyrius ir kuriai 
būtų pavesta prižiūrėti interneto platformų rinką; 

4. ragina Komisiją stiprinti ryšius tarp suinteresuotųjų subjektų ir vietos valdžios institucijų 
trumpalaikės nuomos rinkoje ir teikiant judumo paslaugas;  

5. atkreipia dėmesį prieigos prie duomenų svarbą platformų ekonomikoje; pabrėžia svarbų 
vietos valdžios institucijų vaidmenį užtikrinant vykdymą ir plėtojant politikos priemones 
transporto ir turizmo srityse; 

6. pabrėžia, kad reikia remtis P2B reglamentu siekiant apriboti rinkos milžinų dominavimą 
transporto ir turizmo sektoriuje; pabrėžia, kad Komisija turi skubiai nustatyti aiškiai 
apibrėžtais kriterijus, susijusius su platformų dydžiu; 

7. ragina Komisiją parengti visapusišką sistemą, pagal kurią būtų siekiama suderinti platformų 
darbuotojų ir įprastų darbuotojų darbo sąlygas; 

8. pabrėžia, kad reikia skaidrumo transporto ir turizmo platformose, ypač dėl algoritmų, 
darančių poveikį paslaugoms, kainodarai ir reklamai;  

9. pabrėžia interneto platformų poreikį transporto ir turizmo srityse skatinant tvarumą ir 
laikantis Europos žaliojo kurso. 
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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


