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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:

A. Direktivet om elektronisk handel har en ram som föregår den digitala ekonomins tid och 
därmed inte återspeglar den tekniska, ekonomiska och sociala verkligheten för dagens 
onlinetjänster inom transport- och turismsektorn.

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns omfattande rättspraxis från EU-domstolen när 
det gäller vad som omfattas av definitionen av informationssamhällets tjänster i direktivet 
om elektronisk handel, särskilt i fråga om onlineplattformar inom transportsektorn och 
sektorn för korttidsuthyrning, vilket därför måste klargöras.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydliggöra transport- och 
turismplattformarnas ansvar. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa en enhetlig 
skyldighet för plattformarna att kontrollera lagligheten hos den tjänst som erbjuds samt 
tjänsteleverantören och att agera mot olagligt innehåll, genom ett rättsligt bindande 
meddelande och ett förfarande för anmälning och åtgärd.    

3. Europaparlamentet betonar vikten av att inrätta en europeisk myndighet med uppgift att 
utöva tillsyn över marknaden för onlineplattformar, med kontor för transport och turism. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka förbindelserna mellan berörda 
aktörer och lokala myndigheter på marknaden för kortfristig uthyrning och rörlighet.  

5. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av dataåtkomst 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. 

6. Europaparlamentet betonar behovet att bygga vidare på förordningen om förhållandet 
mellan näringsidkare och onlineplattformar, i syfte att begränsa marknadsjättarnas 
dominans inom transport- och turismnäringen. Parlamentet betonar att det är bråttom för 
kommissionen att fastställa väl definierade kriterier när det gäller plattformarnas ”storlek”. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en övergripande ram för att 
anpassa arbetsvillkoren för plattformarnas arbetstagare till arbetsvillkoren för reguljärt 
anställda. 

8. Europaparlamentet betonar behovet av insyn i transport- och turismplattformar, särskilt 
i fråga om algoritmer som påverkar tjänster, prissättning och reklam.  

9. Europaparlamentet framhåller att onlineplattformar inom transport och turism måste 
främja hållbarhet, även i överensstämmelse med den europeiska gröna given. 
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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


