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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i 
transport- og turismesektoren er mest berørt af covid-19-udbruddet, og at et betydeligt 
antal af disse virksomheder er på randen af insolvens på grund af håndhævelsen af 
mobilitetsrestriktioner, sundhedsprotokoller i hotel- og restaurationsbranchen og det 
deraf følgende fald i efterspørgslen efter personbefordring; der henviser til, at den 
nuværende situation også giver grundlag for en europæisk turismepolitik, der støttes af 
en budgetpost i den næste flerårige finansielle ramme, og af hastende og nyskabende 
foranstaltninger, der sætter transport i centrum for en hurtig genoptagelse af den 
økonomiske genopretning; der henviser til, at transport og turisme er sektorer, der har 
indvirkning på miljøet; der henviser til, at SMV'er og nystartede virksomheder vil spille 
en afgørende rolle i overgangen til bæredygtig transport og turisme;

B. der henviser til, at mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder både på 
nationalt plan og på EU-plan er meget komplekse og heterogene i betragtning af deres 
størrelse og de meget forskellige aktivitetssektorer, de dækker, hver især med deres 
egen — og til tider meget forskellige — dynamik, navnlig den økonomiske, finansielle, 
sociale eller endog politiske dynamik, der kendetegner dem; der henviser til, at der bør 
opretholdes lige konkurrencevilkår for SMV'er i transport- og turismesektoren;

C. der henviser til, at antallet af SMV'er, der opererer i transport- og turismesektoren, er 
steget til henholdsvis 1 og 2 mio., og at de samlet set tegner sig for mere end 16 mio. 
arbejdspladser; der henviser til, at mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder udgør langt størstedelen af virksomhederne i transportsektoren og dermed 
har det største potentiale til at skabe arbejdspladser og stimulere økonomiske 
fremskridt;

D. der henviser til, at transportsektoren er strategisk vigtig for medlemsstaternes og EU's 
udvikling, for deres økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, for en 
velfungerende økonomi og for befolkningens mobilitet; der henviser til, at SMV'er i 
disse sektorer står over for en række begrænsninger i form af bl.a. vejafgifter eller 
manglende støtteinfrastruktur; der henviser til, at det er afgørende at sikre en reduktion 
af bureaukratiet for mikrovirksomheder og SMV'er og en vurdering af gennemførelsen 
af al ny EU-lovgivning, der har en negativ indvirkning på eller udgør en 
uforholdsmæssig stor hindring for mikrovirksomheder og SMV'er på det indre 
transportmarked;

E. der henviser til, at turismesektoren er afgørende for økonomien i en række 
medlemsstater; der henviser til, at denne sektor har en sæsonbestemt profil og ville 
kunne drage fordel af en fælles EU-tilgang og -politik;

F. der henviser til, at medlemsstaterne efter covid-19-udbruddet skal levere al den 
nødvendige støtte, som de er i stand til at give til deres SMV'er, navnlig ved at drage 
fordel af de fleksible statsstøtteregler, uden at skabe konkurrenceforvridning mellem 
SMV'er fra forskellige lande på det indre marked; der henviser til, at kompleksiteten af 
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administrative procedurer og overregulering kan være en hæmsko for SMV'er;

G. der henviser til, at et overvældende flertal af SMV'er er afhængige af banksektoren for 
at sikre finansiering; der henviser til, at der er behov for strømlinede kundekrav i 
banksektoren, således at SMV'er kan få lettere adgang til finansiering; der henviser til, 
at den europæiske konkurrenceevne, trods forskelle medlemsstaterne imellem, generelt 
er bagud i forhold til andre udviklede økonomier, hvilket truer Europas potentiale til at 
skabe rigdom og velstand; der henviser til, at langt de fleste SMV'er lever af og for de 
nationale markeder;

H. der henviser til, at mange SMV'er i transportsektoren, f.eks. dem, der tilbyder aktiv 
mobilitet i byerne, personbefordring og turistydelser, er blevet hårdt ramt af et 
begrænset antal digitale platforme, der dominerer markedet; der henviser til, at 
digitalisering og onlineplatforme både udgør en stor udfordring og en mulighed for de 
europæiske SMV'er og er relevante for deres kommercielle succes ved at skabe 
beskæftigelses- og vækstmuligheder, forbedre den operationelle effektivitet, sikre 
datasikkerheden og bedre nå ud til forbrugerne;

1. noterer sig, at covid-19-krisen har vist, at SMV'er, der driver virksomhed i 
transportsektoren har stor betydning for økonomien og erhvervet, da det har været 
nødvendigt med en uafbrudt godstransport for at sikre, at forsyningskæderne fungerer 
hurtigt og gnidningsløst for de forskellige typer varer, og det samme gælder for 
transport af arbejdstagere i nøglesektorer; understreger, at SMV'er i turistsektoren står 
over for hidtil usete vanskeligheder, herunder en alvorlig likviditetskrise som følge af en 
ustabil pengestrøm, indkomstsituation og passagerers adfærd efter covid-19-udbruddet; 
opfordrer Kommissionen til at vedtage en revideret strategi for europæiske SMV'er 
under hensyntagen til indvirkningen af covid-19, de konstant skiftende sundheds- og 
sikkerhedskrav, det indre markeds funktion og lokale, regionale og nationale behov og 
samtidig styrke og stimulere virksomhederne; anerkender bidraget fra en ny 
industripolitik til genindustrialisering af medlemsstaterne; glæder sig over 
Kommissionens tilsagn om at indføre én ind, én ud-princippet som et første skridt til at 
dæmme op for udviklingen af ny lovgivning, men minder om, at den blot opretholder 
status quo, hvilket ikke er ambitiøst nok;

2. understreger betydningen af medlemsstaternes og EU's støtte til kriseramte SMV'er med 
at sikre fortsættelsen af deres aktiviteter, jobbevarelse og -skabelse og beskyttelse af 
lønninger under respekt for arbejdstagernes rettigheder; opfordrer til en køreplan for 
nedbringelse af de administrative omkostninger og byrder med mindst 30 % og til at 
lette deres adgang til finansiering og derved fremme investeringer i strategiske 
værdikæder; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at 
sætte erhvervsklimaet og konkurrenceevnen højt på deres politiske dagsorden; 
understreger behovet for at øge støtten til SMV'er i disse sektorer på EU-plan; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge konkrete initiativer til genopretning; opfordrer 
endvidere Kommissionen til sammen med medlemsstater, byer eller regionale 
myndigheder at overveje at medfinansiere ordninger, f.eks. levering af kuponer eller 
rabatter til turister med det formål at øge turistudgifterne i mindre, lokale virksomheder 
i regioner, der er afhængige af turisme; opfordrer Kommissionen til at overvåge 
udviklingen og vurdere muligheden for nødhjælp og sektorspecifik støtte ud over de 
allerede bebudede foranstaltninger, herunder finansiering og kapitalisering, indtil turist- 
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og transportstrømmene er vendt tilbage til niveauerne fra før pandemien; mener, at 
denne støtte også bør være målrettet og fremme modernisering af deres aktiviteter på 
mellemlang sigt med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med EU's seneste 
klima- og miljømål og andre standarder såsom arbejdsvilkår; opfordrer til, at der 
udarbejdes en handlingsplan med henblik på at sikre, at transportaktiviteter er fokuseret 
på at reagere på fremtidige kriser, der kan ramme transport- og turistsektorerne, skabe 
retssikkerhed for virksomheder og borgere, øge bæredygtigheden og konkurrenceevnen 
og tage hensyn til den merværdi, de tilfører økonomien i EU;

3. henleder opmærksomheden på den manglende tilgængelighed af den nye EU-
genopretningsplan for mange SMV'er, der lider under følgerne af pandemien; anmoder 
om, at EU får en større rolle med hensyn til finansiering af SMV'ers solvens, 
arbejdspladser, lønninger og arbejdstagerrettigheder og begrænsning af de skadelige 
virkninger af overdreven gældsætning; mener, at medlemsstaterne bør undersøge 
mulige foranstaltninger såsom skattelettelser, midlertidig udsættelse af tilbagebetaling 
af banklån og løsninger til dækning af de risici, som tjenesteydere pådrager sig, indtil 
turisme- og transportstrømmene genoptages;

4. mener, at omstillingen til og den gnidningsløse funktion af SMV'er og nystartede 
virksomheder inden for bæredygtig transport og bæredygtige turismesektorer vil være 
en saltvandsindsprøjtning til genopretning og resiliens i tiden efter covid-19, navnlig 
gennem skabelse af varige job af høj kvalitet og gennem udveksling og koordinering af 
bedste praksis i medlemsstaterne; opfordrer til, at denne overgang bringes i 
overensstemmelse med EU's klima- og miljømål;

5. mener, at målene i "SMV-strategien for et bæredygtigt og digitalt Europa" ikke kun bør 
fokusere på SMV'ers deltagelse i "vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse", men 
også bør overveje at samfinansiere lokale eller regionale ordninger i den politiske 
beslutningsproces, der anvender "tænk småt først"-princippet med fuld anvendelse af 
SMV-testen i konsekvensanalyserne, også ved at markere de politiske forslag, der kan 
føre til outsourcing af produktionen, samtidig med at den nationale autonomi 
anerkendes; mener desuden, at målene skal nås gennem langsigtede og vækstorienterede 
politikker, der fremmer de europæiske SMV'ers konkurrenceevne i "SMV-strategien for 
et bæredygtigt og digitalt Europa", fuldt ud bør modsvares af finansielle og andre 
ressourcer for at sætte medlemsstaterne i stand til at fremme SMV'ers overgang til 
bæredygtighed og digitalisering, hvilket er særlig vigtigt for de mindst udviklede lande 
og regioner, herunder regioner i den yderste periferi, ø-områder og fjerntliggende 
regioner, i forbindelse med den nye flerårige finansielle ramme, og især 
samhørighedspolitikken; fastholder, at det er vigtigt at yde støtte til SMV'er til 
opkvalificering af sektorens arbejdsstyrke med særligt fokus på digitale færdigheder, 
finansiel uddannelse og innovative teknologier samt at afhjælpe den kløft, som kvinder 
står over for på dette område; understreger, at det er nødvendigt at sikre bedre adgang til 
offentlige udbud ved at forenkle procedurerne; udtrykker bekymring over 
vanskelighederne med at få adgang til EIB's finansieringsprogrammer for de fleste 
SMV'er, navnlig dem med begrænset kapital, og opfordrer til, at betingelserne for 
adgang til EIB's finansieringsprogrammer bringes i overensstemmelse med den 
virkelighed, som SMV'erne står i medlemsstaterne; understreger endvidere betydningen 
af at sikre synergier og komplementaritet mellem de eksisterende finansieringsløsninger 
og understreger behovet for en forenkling af procedurerne og reduktion af de 
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administrative byrder og omkostninger for støttemodtagerne;

6. understreger, at målene for EU's SMV-strategi bør hænge sammen med deres reelle 
andel i økonomierne og deres strukturelle svagheder og med anstændige ansættelses- og 
arbejdsvilkår i de forskellige aktivitetssektorer; understreger behovet for at iværksætte 
foranstaltninger til sikring af konkurrenceevnen i en cirkulær økonomi og de 
miljømæssige mål, der er fastsat i den europæiske grønne pagt og i Parisaftalen; 
anmoder om, at der sikres lige konkurrencevilkår for SMV'er, navnlig i forbindelse med 
store virksomheder med en stærk markedsposition, idet der også tages hensyn til store 
virksomheders forhandlingsposition som SMV'ers leverandører og/eller kunder;

7. opfordrer til at tilskynde finansielle institutioner, herunder offentlige og private banker, 
og til at styrke de offentlige myndigheders kapacitet på lokalt, regionalt eller nationalt 
plan eller EU-plan til at støtte SMV'er; mener, navnlig for mikrovirksomheder, at disse 
offentlige organer bl.a. bør bidrage til udformningen og gennemførelsen af 
uddannelsesprogrammer for ledere og personale inden for organisatorisk, teknologisk 
og kommerciel forvaltning; anmoder om at sikre en god repræsentation af SMV'er i den 
offentlige høringsproces for at sikre, at deres synspunkter indsamles, analyseres og 
repræsenteres på passende vis i konsekvensanalyserne; opfordrer til at forbedre 
effektiviteten af de redskaber, der har til formål at hjælpe SMV'er med at håndtere 
uretfærdige eller diskriminerende regler og afgørelser og øge SMV'ernes kendskab til 
sådanne problemløsningsmekanismer; understreger, at oplysningsindsatsen især skal 
øges væsentligt, da undersøgelser i nogle EU-lande viser, at kun 15 % af 
virksomhederne er opmærksomme på SOLVIT, og langt færre har besluttet at gøre brug 
af den;

8. bemærker, at de såkaldte digitale platforme reguleres på nationalt, regionalt og lokalt 
plan; understreger behovet for at forhindre illoyal konkurrence og sikre retssikkerhed 
for virksomheder og kunder, samt respekt for arbejdstagernes rettigheder og brugernes 
sikkerhed; glæder sig over den offentlige høring, som Kommissionen for nylig har 
iværksat om loven om digitale tjenester; ser frem til offentliggørelsen af 
Kommissionens igangværende undersøgelse af virkningerne af korttidsudlejning; 
understreger behovet for særlige foranstaltninger til modernisering af offentlige 
transporttjenester (f.eks. taxi- eller bustransportsektoren) og for at bevæge sig i retning 
af intelligent og bæredygtig mobilitet i byerne;

9. mener, at brugen af data vil spille en relevant rolle i transportsektoren ved at lette 
udvekslingen af data, forbedre datakvaliteten og fremme interoperabiliteten af data og 
dermed fremme innovation i sektoren og styrke deres konkurrenceevne på globalt plan; 
opfordrer til, at der ydes passende finansiering til at matche SMV'ernes 
investeringsbehov i denne henseende;

10. noterer sig digitaliseringens og onlineplatformenes potentiale for at skabe bedre og mere 
attraktive muligheder for kvinder; anmoder om en handlingsplan med henblik på at 
frigøre det fulde potentiale for kvindelige iværksættere og fremme kvinders 
beskæftigelse i SMV'er inden for turisme og transport;

11. fremhæver visse europæiske byers indsats for at håndtere de negative virkninger af 
korttidsudlejning i forbindelse med retten til en bolig og glæder sig til at se resultaterne 
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af Kommissionens igangværende undersøgelse i håbet om at kunne forene 
erhvervsaktiviteter med offentlighedens interesse, navnlig for så vidt angår SMV'er.
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