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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия 
(ММСП) и стартиращите предприятия в транспортния и туристическия сектор са 
засегнати в най-голяма степен от пандемията от COVID-19, като значителен брой 
от тези предприятия са на ръба на несъстоятелността поради налагането на 
ограниченията за мобилност, здравните протоколи в заведенията за настаняване и 
произтичащия от това спад в търсенето на пътнически транспорт; като има 
предвид, че настоящият контекст също така дава основание за една европейска 
политика в областта на туризма, подкрепена от бюджетен ред в следващата 
многогодишна финансова рамка, както и за спешни и новаторски мерки, които 
поставят транспорта в центъра на едно бързо ново стартиране на икономическото 
възстановяване; като има предвид, че транспортът и туризмът са сектори, които 
оказват въздействие върху състоянието на околната среда; като има предвид, че 
МСП и стартиращите предприятия ще играят ключова роля в прехода към 
устойчив транспорт и туризъм;

Б. като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия 
(ММСП), както на национално равнище, така и на равнище ЕС, са едновременно 
много сложни и разнородни, като се има предвид техният размер и твърде 
разнообразните сектори на дейност, които те обхващат, като всяко предприятие 
има своя собствена, понякога много различна динамика, особено икономическата, 
финансовата, социалната или дори политическата динамика, която ги 
характеризира; като има предвид, че следва да се поддържат равнопоставени 
условия на конкуренция за МСП в транспортния и туристическия сектор;

В. като има предвид, че броят на МСП, извършващи дейност в секторите на 
транспорта и туризма, е нараснал съответно на един и два милиона и че тези 
сектори са отговорни за общо над 16 милиона работни места; като има предвид, 
че МСП съставляват по-голямата част от предприятията в транспортния сектор и 
по този начин притежават най-голям потенциал за създаване на работни места и 
за стимулиране на икономическия напредък;

Г. като има предвид, че транспортният сектор е от стратегическо значение за 
развитието на държавите членки и на ЕС, за тяхното икономическо, социално и 
териториално сближаване, за функционирането на техните икономики и за 
мобилността на тяхното население; като има предвид, че МСП в тези сектори са 
изправени пред редица ограничения за своята дейност, като например такси за 
изминат участък или липса на поддържаща инфраструктура, наред с другото; като 
има предвид, че би било от значение да се гарантира намаляването на 
бюрокрацията за микропредприятията и за МСП, както и оценката на прилагането 
на цялото ново законодателство на ЕС, което има отрицателно въздействие или 
възпрепятства несъразмерно микропредприятията и МСП на вътрешния 
транспортен пазар;
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Д. като има предвид, че секторът на туризма е от ключово значение за икономиката 
на редица държави членки; като има предвид, че този сектор има сезонен профил 
и би могъл да се възползва от общ подход и политика на ЕС;

Е. като има предвид, че след избухването на епидемията от COVID-19 държавите 
членки трябва да осигуряват необходимата подкрепа, която те могат да оказват на 
своите МСП, особено като се възползват от гъвкавостта на правилата за държавна 
помощ, без да бъдат изостряни съществуващите нарушения на конкуренцията на 
единния пазар между МСП от различни държави; като има предвид, че 
сложността на административните процедури и свръхрегулирането би могло да 
затрудни МСП;

Ж. като има предвид, че преобладаващата част от МСП зависят от банковия сектор, 
що се отнася до тяхното финансиране; като има предвид, че в банковия сектор 
съществува необходимост от рационализиране на изискванията към клиентите, 
така че МСП да могат да имат по-лесен достъп до финансиране; като има 
предвид, че въпреки различията между държавите членки европейската 
конкурентоспособност изостава от тази на други развити икономики, което 
застрашава потенциала на ЕС за генериране на богатство и благоденствие; като 
има предвид, че по-голямата част от МСП се препитават от националните пазари 
и в рамките на тези национални пазари;

З. като има предвид, че много на брой МСП в транспортния сектор, като например 
тези, които предоставят активна градска мобилност, пътнически транспорт и 
туристически услуги, са сериозно засегнати от ограничен брой цифрови 
платформи, които имат господстващо положение на пазара; като има предвид, че 
цифровизацията и онлайн платформите представляват както голямо 
предизвикателство, така и възможност за европейските МСП и че те са от 
значение за търговския успех на МСП  чрез създаване на възможности за заетост 
и растеж, подобряване на оперативната ефективност, гарантиране на сигурността 
на данните и по-добро достигане до потребителите;

1. отбелязва, че кризата, свързана с COVID-19, е показала ясно значението за 
икономиката и за бизнеса на МСП, които извършват дейност в транспортния 
сектор, като се има предвид, че непрекъснатият товарен транспорт е бил от 
съществено значение за гарантиране на бързото и гладко функциониране на 
веригите на доставки на различни видове стоки, както и транспортирането на 
работници в ключови сектори; подчертава, че МСП в сектора на туризма са 
изправени пред безпрецедентни трудности, включително сериозна криза на 
ликвидността поради неустойчивите парични потоци и ситуацията с приходите и 
поведенческите модели на пътниците, предизвикани от избухването на 
епидемията от COVID-19; призовава Комисията да приеме преразгледана 
стратегия за европейските МСП, като вземе предвид въздействието на COVID-19, 
непрестанно променящите се изисквания за здраве и безопасност, 
функционирането на вътрешния пазар, а също така и местните, регионалните и 
националните потребности, като същевременно укрепва и стимулира 
предприятията; признава приноса на новата индустриална политика за повторната 
индустриализация на държавите членки; приветства ангажимента на Комисията 
да въведе принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови („one 
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in, one out“) като първа стъпка за противодействие на прилива на ново регулиране, 
но припомня, че Комисията просто поддържа статуквото, което като поведение не 
е достатъчно амбициозно;

2. подчертава значението на подкрепата от страна на държавите членки и на ЕС за 
подпомагане на МСП, които изпитват трудности, като се гарантира 
продължаването на тяхната дейност, запазването на работните места и 
създаването на нови работни места, защитата на доходите, като същевременно се 
зачитат правата на работниците; призовава за пътна карта за намаляване на 
административните разходи и тежести с най-малко 30 % и за улесняване на 
достъпа на МСП до финансиране, като се насърчават инвестициите в 
стратегически вериги за създаване на стойност; призовава Комисията, държавите 
членки и местните органи на управление да разглеждат бизнес климата и 
конкурентоспособността като върховни приоритети в дневния ред на своите 
политики; подчертава необходимостта от засилване на подкрепата за МСП в тези 
сектори на равнище ЕС; призовава Комисията да представи конкретни 
инициативи за възстановяване; освен това насърчава Комисията да разгледа 
възможността за съфинансиране заедно с държавите членки, градовете или 
регионалните органи на схеми, например предоставянето на ваучери или отстъпки 
в полза на туристите с цел увеличаване на доходите от туризъм в по-малки местни 
предприятия в зависимите от туризма региони; призовава Комисията да 
наблюдава развитието на събитията и да оценява възможността за спешна и 
конкретна за всеки сектор подкрепа в допълнение към вече обявените мерки, 
включително финансиране и капитализация, докато туристическите и 
транспортните потоци се върнат на равнищата отпреди пандемията; счита, че тази 
подкрепа следва също така да бъде съсредоточена върху и да стимулира 
средносрочната модернизация на техните дейности, така че те да бъдат приведени 
в съответствие с най-новите цели на ЕС в областта на климата и околната среда, 
наред с други стандарти на ЕС, като например условията на труд; призовава за 
създаването на план за действие, който да гарантира функционирането на 
транспортните дейности, насочен към реагиране на бъдещи кризи, които биха 
могли да засегнат транспортния и туристическия сектор, създаване на правна 
сигурност за предприятията и гражданите, увеличаване на устойчивостта и 
конкурентоспособността и отчитане на добавената стойност, която тези сектори 
осигуряват за икономиката на ЕС;

3. обръща внимание на недостъпността на новия план на ЕС за възстановяване за 
много на брой МСП, засегнати от последиците от пандемията; призовава за по-
голяма роля на ЕС, що се отнася до финансирането в подкрепа на 
платежоспособността на МСП, както и  в подкрепа на работните места, заплатите 
и правата на работниците, а също и за ограничаване на вредните последици от 
прекомерната задлъжнялост; счита, че държавите членки следва да проучат 
възможните мерки, като например данъчни облекчения, временно отлагане на 
погасяването на банкови заеми и решения за покриване на рисковете, поети от 
доставчиците на услуги, до възобновяването на туристическите и транспортните 
потоци;

4. счита, че икономическата конверсия и гладкото функциониране на МСП и 
стартиращите предприятия в областта на устойчивия транспорт и устойчивия 
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туризъм ще дадат тласък на възстановяването и устойчивостта в периода след 
COVID-19, а именно чрез създаването на постоянни качествени работни места и 
чрез обмен и координация на най-добрите практики на държавите членки; 
призовава този преход да бъде приведен в съответствие с целите на ЕС в областта 
на климата и околната среда;

5. счита, че целите на „Стратегията за мястото на МСП в устойчива и цифрова 
Европа“ следва да бъдат съсредоточени не само върху участието на МСП във 
„важни проекти от общоевропейски интерес“, но и да разглеждат възможността за 
съфинансиране на местни или регионални схеми в процеса на изготвяне на 
политиките, като се прилага принципът „Мисли първо за малките!“ и при пълно 
прилагане на теста за МСП в оценките на въздействието, като се посочва и кога 
политическите предложения биха могли да доведат до възлагане на 
производството на външни изпълнители, като същевременно се признава 
националната автономност; счита освен това, че целите следва да бъдат 
постигнати чрез дългосрочни и ориентирани към растеж политики, насърчаващи 
конкурентоспособността на европейските МСП, и че те следва да бъдат изцяло 
съчетани с пряка финансова подкрепа и други ресурси, за да се даде възможност 
на държавите членки да насърчават прехода на МСП към устойчивост и 
цифровизация, което е от особено значение за най-слабо развитите държави и 
региони, включително най-отдалечените, островните и отдалечените региони, в 
контекста на новата многогодишна финансова рамка, и по-специално политиката 
на сближаване; настоява, че е важно да се предоставя подкрепа на МСП за 
повишаване на квалификацията на работната сила в сектора, със специален акцент 
върху цифровите умения, финансовото образование и иновативните технологии, 
както и да бъдат предприети действия за преодоляване на неравностойното 
положение, с което се сблъскват жените в тази област; подчертава 
необходимостта от осигуряване на по-добър достъп до обществени поръчки чрез 
опростяване на процедурите; изразява загриженост относно трудностите при 
достъпа до линиите на финансиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), 
пред които са изправени повечето МСП, особено тези с ограничена 
капитализация, и призовава за приспособяване на условията за достъп до 
финансиране от ЕИБ към реалността, с която се сблъскват МСП в различните 
държавите членки; освен това подчертава, че е важно да се гарантират полезни 
взаимодействия и взаимно допълване между съществуващите решения за 
финансиране, и подчертава необходимостта от опростяване на процедурите и 
необходимостта от намаляване на административната тежест и разходите за 
бенефициерите;

6. подчертава, че целите на стратегията на ЕС за МСП следва да бъдат съгласувани с 
техния реален дял в икономиките и структурните им слабости, както и с достойни 
условия на труд и заетост в различните сектори на дейност; подчертава 
необходимостта от въвеждане на мерки за запазване на конкурентоспособността в 
кръговата икономика, екологичните цели, определени в Европейския зелен пакт и 
в Парижкото споразумение; изисква да се гарантират еднакви условия на 
конкуренция за МСП, особено по отношение на големите предприятия със 
значителна пазарна позиция, като се вземат предвид и възможностите за 
договаряне на големите дружества като доставчици и/или клиенти на МСП;
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7. призовава за стимулиране на финансовите институции, включително на 
публичните и частните банки, и за укрепване на капацитета на публичните органи 
на местно, регионално, национално равнище или на равнище ЕС за подпомагане 
на МСП; счита, особено за микропредприятията, че тези публични органи следва 
да допринасят, наред с другото, за разработването и прилагането на програми за 
обучение на ръководители и служители в областта на организационното, 
технологичното и търговското управление; изисква осигуряването на добро 
представителство на МСП в процеса на обществени консултации, за да гарантира, 
че техните мнения се събират, анализират и се представят в оценките на 
въздействието по правилен и подходящ начин; призовава за подобряване на 
ефективността на инструментите, предназначени да помагат на МСП да се 
справят с несправедливи или дискриминационни правила и решения, както и за 
повишаване на осведомеността на МСП относно наличието на такива механизми 
за разрешаване на проблеми; изтъква, че особено внимание трябва да се отделя на 
повишаването на осведомеността, тъй като в някои държави от ЕС проучванията 
показват, че едва 15 % от предприятията са осведомени за SOLVIT, а още по-
малко на брой предприятия са решили да използват тази мрежа;

8. отбелязва, че така наречените цифрови платформи се регулират на национално, 
регионално и местно равнище; подчертава необходимостта от предотвратяване на 
нелоялната конкуренция и от гарантиране на правна сигурност за предприятията 
и клиентите, зачитането на правата на работниците и на безопасността на 
потребителите; приветства стартираната неотдавна от Комисията обществена 
консултация относно законодателния акт за цифровите услуги; очаква с 
нетърпение публикуването на текущото проучване на Комисията относно 
въздействието на краткосрочните наеми; подчертава необходимостта от 
конкретни мерки за модернизиране на обществените транспортни услуги (напр. 
на таксиметровия или автобусния сектор) и за преминаване към интелигентна и 
устойчива градска мобилност;

9. счита, че използването на данни ще играе важна роля в транспортния сектор чрез 
улесняване на обмена на данни, подобряване на качеството на данните и 
насърчаване на оперативната съвместимост на данните, като по този начин се 
стимулират иновациите в сектора и се повишава неговата конкурентоспособност 
в световен мащаб; призовава за подходящо финансиране, за да се отговори на 
нуждите от инвестиции на МСП в това отношение;

10. отбелязва потенциала на цифровизацията и онлайн платформите за създаване на 
по-добри и по-привлекателни възможности за жените; изисква план за действие за 
разгръщане на пълния потенциал на предприемачеството сред жените и за 
насърчаване на заетостта сред жените в МСП от сектора на туризма и транспорта;

11. подчертава усилията на някои европейски градове да се справят с отрицателното 
въздействие на краткосрочните наеми в контекста на правото на жилище и очаква 
с нетърпение резултатите от все още извършваното проучване, предприето от 
Европейската комисия, с надеждата за примиряване на стопанската дейност с 
обществения интерес, особено в случая на МСП.
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