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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 nejvíce zasáhla v odvětví dopravy 
a cestovního ruchu mikropodniky a malé a střední podniky s tím, že se velká část z nich 
pohybuje na okraji pádu do insolvence, a to v důsledku vymáhání omezení pohybu, 
zdravotních protokolů v zařízeních zdravotní péče a následného propadu poptávky po 
osobní přepravě; vzhledem k tomu, že současná situace rovněž poskytuje důvod pro 
vytvoření evropské politiky cestovního ruchu, která bude podporována rozpočtovou 
položkou v příštím víceletém finančním rámci, a pro naléhavá a inovativní opatření, 
která dopravu učiní těžištěm rychlého hospodářského oživení; vzhledem k tomu, že 
doprava a cestovní ruch jsou odvětví, která mají dopad na stav životního prostředí; 
vzhledem k tomu, že malé a střední podniky a začínající podniky budou hrát klíčovou 
úlohu při přechodu k udržitelné dopravě a udržitelnému cestovnímu ruchu;

B. vzhledem k tomu, že mikropodniky a malé a střední podniky na vnitrostátní úrovni, 
jakož i na úrovni EU, jsou velmi složité a zároveň různorodé vzhledem ke své velikosti 
a značně rozmanitým odvětvím činnosti, přičemž každé z nich má vlastní a někdy velmi 
odlišnou dynamiku, zejména hospodářskou, finanční, sociální, nebo dokonce politickou 
dynamiku, kterou se vyznačuje; vzhledem k tomu, že by pro malé a střední podniky 
měly být zachovány rovné podmínky v odvětví dopravy a cestovního ruchu;

C. vzhledem k tomu, že počet malých a středních podniků působících v odvětví dopravy se 
zvýšil na jeden milion, že počet podniků činných v cestovním ruchu se zvýšil na dva 
miliony a že tyto podniky přímo odpovídají celkem za více než 16 milionů pracovních 
míst; vzhledem k tomu, že malé a střední podniky tvoří převážnou většinu podniků 
v odvětví dopravy, a mají tak největší potenciál k vytváření pracovních míst a stimulaci 
hospodářského pokroku;

D. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy má strategický význam pro rozvoj členských států 
a EU, pro jejich hospodářskou, sociální a územní soudržnost, pro fungování jejich 
hospodářství a pro mobilitu jejich obyvatel; vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky se v těchto odvětvích potýkají se závažným omezením své činnosti, například 
kvůli mýtnému nebo nedostatečné podpůrné infrastruktuře, kromě jiného; vzhledem 
k tomu, že by bylo zapotřebí zajistit snížení byrokratické zátěže pro mikropodniky 
a malé a střední podniky spolu s posouzením provádění veškerých nových právních 
předpisů EU, které mají negativní dopad na provozovatele z řad mikropodniků a malých 
a středních podniků na vnitřním trhu s dopravními službami nebo jim kladou do cesty 
neúměrné překážky;

E. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu tvoří ústřední součást hospodářství 
několika členských států; vzhledem k tomu, že toto odvětví má sezónní charakter 
a mohlo by těžit ze společného přístupu a politiky EU;

F. vzhledem k tomu, že v návaznosti na pandemii COVID-19 musí členské státy svým 
malým a středním podnikům poskytnout veškerou možnou nezbytnou podporu, zejména 
s využitím flexibility pravidel pro poskytování státní podpory, aniž by došlo ke zhoršení 



PE652.524v03-00 4/9 AD\1216307CS.docx

CS

stávajícího narušení hospodářské soutěže mezi malými a středními podniky z různých 
zemí na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že složitost správních řízení a nadmíra 
regulace by mohly být pro malé a střední podniky překážkou;

G. vzhledem k tomu, že naprostá většina malých a středních podniků je z hlediska 
financování závislá na bankovním sektoru; vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby 
bankovní sektor kladl na své zákazníky zjednodušené požadavky, aby tak měly malé 
a střední podniky snadnější přístup k financování; vzhledem k tomu, že evropská 
konkurenceschopnost zaostává za ostatními rozvinutými ekonomikami, což ohrožuje 
potenciál Evropy pro vytváření bohatství a prosperity, ačkoli mezi členskými státy 
existují obecně v tomto ohledu rozdíly; vzhledem k tomu, že většinu malých a středních 
podniků živí trhy jejich zemí, na nichž také působí;

H. vzhledem k tomu, že mnoho malých a středních podniků v odvětví dopravy, jako jsou 
ty, které zajišťující aktivní městskou mobilitu, osobní přepravu a služby cestovního 
ruchu, bylo vážně postiženo v důsledku omezeného počtu digitálních platforem, které 
převládají na trhu; vzhledem k tomu, že digitalizace a online platformy představují pro 
evropské malé a střední podniky velkou výzvu i příležitost a že jsou důležité pro jejich 
obchodní úspěch, neboť vytvářejí pracovní místa a příležitosti k růstu, zlepšují provozní 
účinnost, zajišťují ochranu údajů a umožňují lépe oslovit spotřebitele;

1. konstatuje, že koronavirová krize ukázala, jak důležité jsou malé a střední podniky 
činné v odvětví dopravy pro hospodářství a podnikání, přičemž je třeba mít na paměti, 
že nepřerušená nákladní doprava, stejně jako přeprava pracovníků v klíčových 
odvětvích, měla zásadní význam pro zajištění hladkého a bezproblémového fungování 
dodavatelských řetězců pro různé druhy zboží; zdůrazňuje, že malé a střední podniky 
působící v odvětví cestovního ruchu čelí po propuknutí pandemie COVID-19 
nebývalým obtížím, včetně vážné krize likvidity, v důsledku nestability spojené 
s peněžními toky, příjmy a chováním cestujících; vyzývá Komisi, aby přijala 
revidovanou strategii pro evropské malé a střední podniky, která zohlední dopad 
pandemie COVID-19, neustále se měnící požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, 
fungování vnitřního trhu a místní, regionální a vnitrostátní potřeby, přičemž posílí 
podniky a bude stimulovat jejich činnost; uznává přínos nové průmyslové politiky pro 
reindustrializaci členských států; vítá závazek Komise zavést zásadu „jeden přijmout - 
jeden zrušit“ jako první krok k omezení přísunu nových předpisů, avšak připomíná, že 
se tím pouze zachová stávající stav, což nepředstavuje dostatečně ambiciózní cíl;

2. zdůrazňuje, že má-li se pomoci malým a středním podnikům, které se potýkají 
s problémy, je důležité poskytnout jim podporu ze strany členských států a EU, aby 
mohla jejich podnikatelská činnost pokračovat, zachovala se a vytvářela pracovní místa 
a zabezpečily se výdělky, přičemž je nutné dodržovat práva pracovníků; vyzývá k přijetí 
k plánu pro snížení administrativních nákladů a zátěže o nejméně 30 % a pro usnadnění 
přístupu k financování a zároveň k posílení investic do strategických hodnotových 
řetězců; vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby učinily z podnikatelského 
prostředí a konkurenceschopnosti hlavní prioritu své politické agendy; zdůrazňuje, že je 
třeba navýšit podporu, kterou EU malým a středním podnikům v těchto odvětvích 
poskytuje; vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní iniciativy zaměřené na oživení; 
dále vybízí Komisi, aby spolu s členskými státy, městy nebo regionálními orgány 
zvážila spolufinancování programů zaměřených na zvýšení utrácení v cestovním ruchu 



AD\1216307CS.docx 5/9 PE652.524v03-00

CS

v menších místních podnicích v regionech závislých na cestovním ruchu, například 
poskytováním poukázek nebo slev turistům; vyzývá Komisi, aby vývoj sledovala 
a posoudila možnost mimořádné podpory pro konkrétní odvětví nad rámec již 
oznámených opatření, včetně financování a kapitalizace, a to do té doby, než se toky 
v cestovním ruchu a odvětví dopravy vrátí na úroveň před pandemií; domnívá se, že tato 
podpora by měla být rovněž zaměřena na modernizaci činností podniků ve 
střednědobém horizontu a že je tuto modernizaci nutné podporovat s cílem sladit tuto 
činnost s nejnovějšími cíli EU v oblasti klimatu a životního prostředí, kromě jiných, 
například v oblasti pracovních podmínek; vyzývá k vypracování akčního plánu, který 
by zaručil fungování činnosti v odvětví dopravy se zaměřením na reakci na budoucí 
krize, které by mohly postihnout toto odvětví a odvětví cestovního ruchu, čímž by se 
zabezpečila právní jistota pro podniky a občany, zvýšila se udržitelnost 
a konkurenceschopnost a zohlednila se přidaná hodnota, kterou tato odvětví přinášejí 
hospodářství v EU;

3. upozorňuje na to, že nový plán EU na podporu oživení není dostupný pro mnoho 
malých a středních podniků, které trpí následky pandemie; žádá, aby EU hrála větší 
úlohu, pokud jde o financování na podporu solventnosti malých a středních podniků, 
pracovních míst, mezd, dodržování práv pracovníků a omezování škodlivých účinků 
nadměrného zadlužení; domnívá se, že členské státy by měly prozkoumat možná 
opatření, jako jsou daňové úlevy, dočasné odložení splátek bankovních úvěrů a řešení 
k pokrytí rizik vzniklých na straně poskytovatelů, dokud se neobnoví toky v odvětví 
cestovního ruchu a dopravy;

4. domnívá se, že přeměna a hladké fungování malých a středních podniků a začínajících 
podniků v oblasti udržitelné dopravy a udržitelného cestovního ruchu bude představovat 
impuls pro oživení a odolnost v období po skončení pandemie COVID-19, zejména 
vytvářením stálých a kvalitních pracovních míst a výměnou a koordinací osvědčených 
postupů mezi členskými státy; žádá, aby byl tento přechod uveden do souladu s cíli EU 
v oblasti klimatu a životního prostředí;

5. domnívá se, že cíle strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé 
a střední podniky by se neměly zaměřovat pouze na účast těchto podniků v „důležitých 
projektech společného evropského zájmu“, ale měly by rovněž brát ohled na 
spolufinancování místních nebo regionálních programů v rámci procesu tvorby politik 
při uplatňování zásady „zelenou malým a středním podnikům“ s tím, že je třeba v plné 
míře provést test vlivu na malé a střední podniky při posouzení dopadu, a zároveň by 
v nich mělo být uvedeno, kdy by politické návrhy mohly vést k externalizaci výroby, 
přičemž je třeba také uznat autonomii rozhodování jednotlivých států; dále se domnívá, 
že cílů by mělo být dosaženo pomocí dlouhodobých a na růst zaměřených politik, které 
budou podporovat konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků a které 
by měly být plně navázány na přímou finanční podporu a jiné zdroje, aby členských 
státům bylo umožněno podpořit přechod těchto podniků k udržitelnosti a digitalizaci, 
což bude mít zásadní význam pro nejméně rozvinuté země a regiony, včetně 
nejvzdálenějších, ostrovních a okrajových regionů, v souvislosti s novým víceletým 
finančním rámcem, zejména pak s politikou soudržnosti; trvá na tom, že je důležité 
poskytovat malým a středním podnikům podporu při zvyšování kvalifikace pracovníků 
v tomto odvětví se zvláštním zaměřením na digitální dovednosti, finanční vzdělávání 
a inovativní technologie a také na řešení rozdílů, kterým v této oblasti čelí ženy; 
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zdůrazňuje, že je třeba zajistit lepší přístup k veřejným zakázkám, a to zjednodušením 
příslušných řízení; vyjadřuje znepokojení nad obtížemi, které zažívá většina malých 
a středních podniků, zejména podniků s omezenou kapitalizací, pokud jde o přístup 
k příležitostem financování ze strany Evropské investiční banky (EIB), a vyzývá 
k tomu, aby podmínky tohoto přístupu byly přizpůsobeny realitě, které tyto podniky čelí 
v různých členských státech; zdůrazňuje kromě toho význam zajištění synergie 
a doplňkovosti mezi stávajícími možnostmi financování a upozorňuje na nutnost 
zjednodušení příslušných řízení a snížení administrativní zátěže, stejně jako nákladů na 
straně příjemců;

6. zdůrazňuje, že cíle strategie EU pro malé a střední podniky by měly být v souladu 
s jejich skutečným podílem v rámci hospodářství a s jejich strukturálními nedostatky, 
jakož i s důstojným zaměstnáním a pracovními podmínkami v různých odvětvích 
činnosti; zdůrazňuje, že je třeba zavést opatření na ochranu konkurenceschopnosti 
v oběhovém hospodářství a na zajištění environmentálních cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a v Pařížské dohodě; žádá, aby byly zajištěny rovné podmínky pro 
malé a střední podniky, zejména ve vztahu k velkým podnikům s významným 
postavením na trhu, a to i s ohledem na vyjednávací sílu velkých společností coby 
dodavatelů nebo zákazníků malých a středních podniků;

7. vyzývá k vytváření pobídek pro finanční instituce, včetně veřejných a soukromých 
bank, a k posílení kapacity veřejných orgánů na místní, regionální, vnitrostátní nebo 
unijní úrovni na podporu malých a středních podniků; domnívá se, že zejména v případě 
mikropodniků by tyto veřejné orgány měly přispívat mimo jiné k navrhování 
a provádění vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky a zaměstnance v oblasti 
organizačního, technologického a obchodního řízení; žádá, aby bylo v rámci procesu 
veřejných konzultací zajištěno řádné zastoupení malých a středních podniků, 
a zabezpečilo se tak, že jejich názory budou řádně vyslyšeny, analyzovány a promítnuty 
v posouzení dopadu; vyzývá ke zvýšení účinnosti nástrojů, které mají malým a středním 
podnikům pomoci při řešení problému nespravedlivých nebo diskriminačních pravidel 
a rozhodnutí a jejichž smyslem je zvýšit informovanost těchto podniků o mechanismech 
řešení problémů; upozorňuje na to, že je nutné podstatně zvýšit informovanost, jelikož 
podle průzkumů provedených v některých zemích EU má povědomí o systému SOLVIT 
pouze 15 % podniků a ještě méně je rozhodnuto jej použít;

8. konstatuje, že tzv. digitální platformy jsou regulovány na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni; zdůrazňuje, že je nutné bránit nekalé hospodářské soutěži, zaručit 
právní jistotu pro podniky a spotřebitele a také respektovat práva pracovníků 
a bezpečnost uživatelů; vítá veřejnou konzultaci o aktu o digitálních službách, kterou 
Komise nedávno zahájila; se zájmem očekává zveřejnění probíhající studie Komise 
o dopadu krátkodobých pronájmů; zdůrazňuje, že je zapotřebí konkrétních opatření pro 
modernizaci služeb veřejné dopravy (např. v odvětví taxislužeb nebo autobusové 
dopravy) a pro přechod k inteligentní a udržitelné městské mobilitě;

9. domnívá se, že využívání dat sehraje v odvětví dopravy důležitou úlohu tím, že se 
usnadní sdílení dat, zvýší se jejich kvalita a podpoří jejich interoperabilita, čímž se 
budou stimulovat inovace v tomto odvětví, přičemž jeho konkurenceschopnost se 
celosvětově zvýší; vyzývá k odpovídajícímu financování, které by v tomto ohledu bylo 
v souladu s investičními potřebami malých a středních podniků;
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10. konstatuje, že digitalizace a online platformy skýtají potenciál pro vytvoření lepších 
a atraktivnějších příležitostí pro ženy; žádá o vypracování akčního plánu, aby bylo 
možné uvolnit veškerý potenciál spojený s podnikáním žen a zvýšit jejich zaměstnanost 
v malých a středních podnicích v odvětví cestovního ruchu a dopravy;

11. poukazuje na snahu některých evropských měst zabývat se ve spojitosti s právem na 
bydlení negativním dopadem krátkodobých pronájmů a se zájmem očekává výsledky 
probíhající studie, kterou provádí Komise, přičemž si přeje, aby se podařilo sladit 
podnikatelskou činnost s veřejným zájmem, zejména v případě malých a středních 
podniků.
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