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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że ramy regulacyjne określone w dyrektywie o handlu elektronicznym 
pochodzą sprzed ery cyfrowej i przez to nie odzwierciedlają rzeczywistości technicznej, 
ekonomicznej i społecznej dzisiejszych usług online w sektorze transportu i turystyki;

1. zauważa, że istnieje bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie zakresu definicji usług społeczeństwa informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, zwłaszcza w odniesieniu do platform internetowych 
w sektorze transportu i krótkoterminowych wynajmów, i dlatego wymaga on 
doprecyzowania;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia systemu odpowiedzialności platform transportowych i 
turystycznych; wzywa Komisję do ustanowienia jednolitego obowiązku weryfikowania 
przez platformy legalności oferowanych usług i usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania takich 
treści;    

3. podkreśla znaczenie powołania europejskiego organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
ryku platform internetowych, także w sektorze transportu i turystyki; 

4. wzywa Komisję do wzmacniania stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi na rynku krótkoterminowego wynajmu oraz w 
sektorze usług w zakresie mobilności;  

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu do danych w gospodarce platformowej; podkreśla 
kluczową rolę danych we wdrażaniu i opracowywaniu polityki w dziedzinach transportu i 
turystyki przez władze lokalne; 

6. podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem o relacjach platforma–biznes należy ograniczyć 
rynkową dominację gigantów w transporcie i turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasno określonych kryteriów dotyczących „rozmiarów” 
platform; 

7. wzywa Komisję do opracowania kompleksowych ram dotyczących ujednolicenia 
warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych z warunkami 
pracy zwykłych pracowników; 

8. podkreśla potrzebę przejrzystości na platformach transportowych i turystycznych, 
zwłaszcza w zakresie algorytmów wpływających na usługi, ceny i reklamy;  

9. podkreśla potrzebę promowania zrównoważonego rozwoju przez internetowe platformy 
transportowe i turystyczne, także zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,
 OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI KOMISJI OPINIODAWCZEJ OTRZYMAŁA 

INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność 

sprawozdawczyni. Sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób 

podczas przygotowywania projektu opinii Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Akt prawny o usługach cyfrowych: Poprawa funkcjonowania 

jednolitego rynku (2020/2018(INL)):

Podmiot lub osoba
BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
ETUC

Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego (IRU)
Centrum na rzecz Demokracji i Technologii

Europejskie Stowarzyszenie Właścicieli Domów Letniskowych (EHHA)
DG ds. Mobilności i Transportu

DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii 

DG EMPL


