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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dėl judumo apribojimų įvedimo, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms 
taikomų sveikatos protokolų ir dėl to sumažėjusios keleivinio transporto paklausos 
COVID-19 protrūkis labiausiai paveikė transporto ir turizmo sektoriuose veikiančias 
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones ir nemažai šių įmonių atsidūrė ties 
nemokumo riba; kadangi dabartinės aplinkybės taip pat suteikia pagrindo imtis Europos 
turizmo politikos, kuriai paremti kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų 
numatyta biudžeto eilutė, taip pat imtis neatidėliotinų ir novatoriškų priemonių, dėl 
kurių transportui būtų skiriamas ypatingas dėmesys greito ekonomikos atsigavimo 
procese; kadangi transportas ir turizmas yra sektoriai, darantys poveikį aplinkos būklei; 
kadangi MVĮ ir startuoliai atliks nepaprastai svarbų vaidmenį pereinant prie tvaraus 
transporto ir turizmo;

B. kadangi labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu 
yra sykiu labai kompleksinės ir nevienalytės, kalbant apie jų dydį ir labai įvairius 
veiklos sektorius, kuriuose jos dalyvauja, apie kiekvienai iš jų būdingą savitą dinamiką 
– kartais labai skirtingą, ypač ekonominę, finansinę, socialinę ar netgi politinę; kadangi 
reikėtų išlaikyti vienodas sąlygas transporto ir turizmo sektorių MVĮ;

C. kadangi MVĮ, veikiančių transporto ir turizmo sektoriuose, skaičius išaugo atitinkamai 
iki 1 ir 2 mln. ir juose iš viso tiesiogiai įdarbinama daugiau kaip 16 mln. darbuotojų; 
kadangi MVĮ sudaro didžiąją transporto sektoriaus įmonių daugumą, vadinasi, turi 
didžiausią potencialą kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos pažangą;

D. kadangi transporto sektorius yra strategiškai svarbus valstybių narių ir ES vystymuisi, jų 
ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, ekonomikos veikimui ir gyventojų 
judumui; kadangi šiuose sektoriuose veikiančios MVĮ, be kita ko, susiduria su keliais jų 
veiklos apribojimais, pvz., rinkliavomis ar paramos infrastruktūros trūkumu; kadangi 
svarbu užtikrinti biurokratizmo, su kuriuo susiduria labai mažos įmonės ir MVĮ, 
mažinimą ir įvertinti, kaip įgyvendinami visi nauji ES teisės aktai, dėl kurių daromas 
neigiamas poveikis labai mažų įmonių ir MVĮ veiklos vykdytojams arba jiems 
sudaromos neproporcingai didelės kliūtys transporto vidaus rinkoje;

E. kadangi turizmo sektorius yra svarbiausias kelių valstybių narių ekonomikai; kadangi 
šis sektorius yra sezoninis ir jam galėtų būti naudingas bendras ES požiūris ir politika;

F. kadangi įvykus COVID-19 protrūkiui valstybės narės turi numatyti reikiamą paramą, 
kurią jos gali suteikti savo MVĮ, ypač pasinaudodamos valstybės pagalbos taisyklių 
lankstumu, tačiau nedidindamos esamų konkurencijos iškraipymų tarp MVĮ iš įvairių 
šalių bendrojoje rinkoje; kadangi administracinių procedūrų sudėtingumas ir pernelyg 
didelis reglamentavimas gali stabdyti MVĮ;

G. kadangi didelės daugumos MVĮ finansavimo priklauso nuo bankų sektoriaus; pabrėžia, 
jog bankų sektoriuje būtina supaprastinti klientų tikrinimo reikalavimus, kad MVĮ 
galėtų lengviau gauti finansavimą; kadangi, nepaisant valstybių narių skirtumų, Europos 
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konkurencingumas apskritai atsilieka nuo kitų išsivysčiusios ekonomikos regionų, o tai 
kelia grėsmę Europos galimybėms užtikrinti gerovę ir klestėjimą; kadangi dauguma 
MVĮ išsilaiko iš savo veiklos nacionalinėse rinkose;

H. kadangi daugelį transporto sektorių MVĮ, pvz., teikiančių aktyvaus judumo mieste, 
keleivinio transporto ir turizmo paslaugas, labai paveikė ribotas rinkoje dominuojančių 
skaitmeninių platformų skaičius; kadangi skaitmeninimas ir interneto platformos yra ir 
didelis iššūkis, ir galimybė Europos MVĮ ir yra svarbūs jų komercinei sėkmei, nes 
suteikia užimtumo ir augimo galimybių, didina veiklos efektyvumą, užtikrina duomenų 
saugumą ir geriau pasiekia vartotojus;

1. pažymi, jog COVID-19 krizė parodė transporto sektoriuje veikiančių MVĮ svarbą 
ekonomikai ir verslui, atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas krovinių, kaip ir 
svarbiausių sektorių darbuotojų, vežimas, yra labai svarbus siekiant užtikrinti greitą ir 
sklandų įvairių rūšių prekių tiekimo grandinių veikimą; pabrėžia, kad turizmo sektoriaus 
MVĮ susiduria su precedento neturinčiais sunkumais, įskaitant rimtą likvidumo krizę dėl 
grynųjų pinigų srauto, pajamų ir keleivių elgesio nepastovumo prasidėjus COVID-19 
protrūkiui; ragina Komisiją priimti persvarstytą Europos MVĮ skirtą strategiją, 
atsižvelgiant į COVID-19 poveikį, nuolat kintančius sveikatos ir saugos reikalavimus, 
vidaus rinkos veikimą ir vietos, regioninius ir nacionalinius poreikius, kartu stiprinant ir 
skatinant įmones; pripažįsta naujos pramonės politikos indėlį į valstybių narių 
reindustrializaciją; teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą pradėti vadovautis 
principu „kiek plius, tiek minus“ – tai būtų pirmas žingsnis siekiant suvaldyti naują 
reglamentavimo bangą – tačiau primena, kad taip tik išsaugoma faktinė padėtis, o toks 
užmojis nėra pakankamas;

2. pabrėžia valstybių narių ir ES paramos sunkumų patiriančioms MVĮ svarbą, užtikrinant 
jų veiklos tęstinumą, darbo vietų išsaugojimą ir naujų darbo vietų kūrimą, pajamų 
apsaugą, kartu paisant darbuotojų teisių; ragina parengti gaires, kuriomis būtų siekiama 
bent 30 proc. sumažinti administracines išlaidas ir naštą, ir sudaryti palankesnes sąlygas 
gauti finansavimą, skatinant investuoti į strategines vertės grandines; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos valdžios institucijas didžiausią prioritetą savo politinėje 
programoje teikti verslo aplinkai ir konkurencingumui; pabrėžia, kad reikia didinti 
paramą šių sektorių MVĮ ES lygmeniu; ragina Komisiją pasiūlyti konkrečių 
ekonomikos gaivinimo iniciatyvų; be to, ragina Komisiją apsvarstyti galimybę kartu su 
valstybėmis narėmis, miestais ar regioninėmis valdžios institucijomis bendrai finansuoti 
tokias programas, kaip, pvz., kuponai ar nuolaidos turistams, siekiant skatinti daugiau 
išleisti turizmui paremiant mažesnes vietos įmones nuo turizmo priklausomuose 
regionuose; ragina Komisiją stebėti pokyčius ir įvertinti galimybę teikti skubią 
konkretiems sektoriams skirtą paramą, kuri papildytų jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol turizmo ir transporto srautai grįš į ankstesnį 
prieš pandemiją buvusį lygį; laikosi nuomonės, jog ši parama taip pat turėtų būti 
nukreipta į jų veiklos modernizavimą vidutiniu laikotarpiu ir jį skatinti, siekiant, kad jos 
prisitaikytų prie naujausių ES klimato ir aplinkos politikos tikslų bei kitų ES standartų, 
pvz., darbo sąlygų; ragina Komisiją parengti veiksmų planą, kuriuo būtų užtikrintas 
transporto veiklos vykdymas, daugiausia dėmesio skiriant atsakui į būsimas krizes, 
kurios gali ištikti transporto ir turizmo sektorius, suteiktas teisinis tikrumas įmonėms ir 
piliečiams, didinamas tvarumas ir konkurencingumas ir atsižvelgiama į jų pridėtinę 
vertę ES ekonomikai;
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3. atkreipia dėmesį į tai, kad naujasis ES ekonomikos atkūrimo planas neprieinamas 
daugeliui nuo pandemijos padarinių kenčiančių MVĮ; prašo suteikti didesnį vaidmenį 
ES finansuojant MVĮ mokumą, taip pat darbo vietas, darbo užmokestį ir darbuotojų 
teises, taip pat mažinant žalingą pernelyg didelio įsiskolinimo poveikį; mano, kad 
valstybės narės turėtų išnagrinėti galimas priemones, pvz., mokesčių lengvatas, laikiną 
banko paskolų grąžinimo atidėjimą ir sprendimus, kaip padengti paslaugų teikėjų 
patiriamą riziką, kol bus atnaujinti turizmo ir transporto srautai;

4. yra įsitikinęs, kad MVĮ ir startuolių pertvarkymas ir sklandus veikimas tvaraus 
transporto ir tvaraus turizmo sektoriuose paskatins ekonomikos atsigavimą ir atsparumą 
laikotarpiu po COVID-19 pandemijos, visų pirma kuriant nuolatines kokybiškas darbo 
vietas ir keičiantis geriausia valstybių narių patirtimi bei ją koordinuojant; ragina šį 
perėjimą suderinti su ES klimato ir aplinkos apsaugos tikslais;

5. mano, kad nustatant „MVĮ strategijos dėl tvarios ir skaitmeninės Europos“ tikslus turėtų 
būti ne tik orientuojamasi į MVĮ dalyvavimą „bendriems Europos interesams svarbiuose 
projektuose“, bet ir apsvarstyta galimybė bendrai finansuoti vietos ar regionines 
schemas politikos formavimo procese taikant principą „visų pirma galvokime apie 
mažuosius“ ir poveikio vertinimuose visapusiškai taikant poveikio MVĮ tyrimą, taip pat 
nurodyti, kada politiniai pasiūlymai gali paskatinti gamybos perdavimą trečiosioms 
šalims, kartu pripažįstant nacionalinį savarankiškumą; be to, mano, kad tikslų turėtų 
būti siekiama įgyvendinant ilgalaikę ir į augimą orientuotą politiką, kuria skatinamas 
Europos MVĮ konkurencingumas, ir jie turėtų visapusiškai atitikti tiesioginę finansinę 
paramą ir kitus išteklius, kad valstybės narės galėtų skatinti MVĮ perėjimą prie tvarumo 
ir skaitmeninimo, o įgyvendinant naująją DFP ir ypač sanglaudos politiką tai pirmiausia 
svarbu mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir regionams, įskaitant atokiausius regionus, 
salas ir periferiniams regionams; primygtinai laikosi nuomonės, jog svarbu, kad MVĮ 
būtų teikiama parama sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti, ypatingą dėmesį teikiant 
skaitmeniniams įgūdžiams, finansiniam švietimui ir naujoviškoms technologijoms, taip 
pat mažinti atotrūkį, su kuriuo šioje srityje susiduria moterys; ragina užtikrinti geresnes 
galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose supaprastinant procedūras; reiškia 
susirūpinimą dėl sunkumų pasinaudoti Europos investicijų banko (EIB) finansavimo 
linijomis, su kuriais susiduria dauguma MVĮ, ypač tos, kurių kapitalizacija ribota, ir 
ragina užtikrinti, kad naudojimosi EIB finansavimu sąlygos atitiktų MVĮ realybę 
skirtingose valstybėse narėse; be to, pabrėžia, kad svarbu užtikrinti esamų finansavimo 
sprendimų sąveiką ir jų tarpusavio papildomumą, bei akcentuoja būtinybę supaprastinti 
procedūras ir mažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą ir išlaidas;

6. pabrėžia, kad ES MVĮ strategijos tikslai turėtų derėti su realia jų dalimi ekonomikoje ir 
struktūriniais trūkumais, taip pat su deramu užimtumu ir darbo sąlygomis įvairiuose 
veiklos sektoriuose; pabrėžia, kad reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti 
konkurencingumą žiedinėje ekonomikoje, įgyvendinti aplinkos apsaugos tikslus, 
nustatytus Europos žaliajame kurse ir Paryžiaus susitarime; prašo užtikrinti vienodas 
sąlygas MVĮ, ypač didelių įmonių, užimančių svarbią padėtį rinkoje, atžvilgiu, taip pat 
atsižvelgiant į didelių įmonių, kaip MVĮ tiekėjų ir (arba) klientų, derybinę galią;

7. ragina teikti paskatas finansų įstaigoms, įskaitant viešuosius ir privačius bankus, ir 
stiprinti vietos, regionų, nacionalinio ar ES lygmens valdžios institucijų gebėjimus remti 
MVĮ; mano, kad ypač labai mažų įmonių atveju šios viešosios įstaigos turėtų, be kita 
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ko, prisidėti prie vadovų ir darbuotojų mokymo programų organizacinio, technologinio 
ir komercinio valdymo srityse rengimo ir įgyvendinimo; prašo užtikrinti gerą 
atstovavimą MVĮ vykstant viešų konsultacijų procesui, siekiant pasirūpinti, kad į jų 
nuomonę būtų tinkamai ir deramai atsižvelgta, kad ji būtų išanalizuota ir atspindėta 
poveikio vertinimuose; ragina užtikrinti didesnį priemonių, skirtų padėti MVĮ spręsti su 
nesąžiningomis ar diskriminacinėmis taisyklėmis bei sprendimais susijusias problemas, 
veiksmingumą ir didinti MVĮ informuotumą apie prieinamus tokių problemų sprendimo 
mechanizmus; pažymi, kad visų pirma reikėtų daug daugiau dėmesio skirti 
informuotumo didinimui, nes kai kuriose ES šalyse atlikti tyrimai rodo, kad tik 15 proc. 
įmonių žino apie tinklą SOLVIT ir kur kas mažiau jų buvo nusprendusios juo 
pasinaudoti;

8. pripažįsta, kad šiuo metu vadinamosios skaitmeninės platformos yra reguliuojamos 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis; pabrėžia, kad būtina užkirsti kelią 
nesąžiningai konkurencijai ir užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir vartotojams, taip pat 
pagarbą darbuotojų teisėms bei naudotojų saugumą; palankiai vertina Komisijos 
neseniai pradėtas viešas konsultacijas dėl Skaitmeninių paslaugų akto; nekantriai laukia, 
kada Komisija paskelbs šiuo metu atliekamą tyrimą dėl trumpalaikės nuomos padarinių; 
kartu pabrėžia, kad būtinos konkrečios priemonės siekiant modernizuoti viešojo 
transporto paslaugas (pvz., taksi arba autobusų sektorius) ir pereiti prie pažangaus ir 
tvaraus judumo mieste;

9. mano, kad reikšmingą vaidmenį transporto sektoriuje atliks duomenų naudojimas – tai 
palengvins duomenų mainus, pagerins duomenų kokybę ir paskatins duomenų 
sąveikumą ir tokiu būdu bus didinamos sektoriaus inovacijos ir stiprinamas jų 
konkurencingumas pasaulyje; ragina skirti tinkamą finansavimą, kuris atitiktų MVĮ 
investicijų poreikius šioje srityje;

10. atkreipia dėmesį į skaitmeninimo ir interneto platformų potencialą kurti naujas ir 
patrauklesnes galimybes moterims; prašo parengti veiksmų planą, kuriuo remiantis būtų 
išlaisvintas visas moterų verslumo potencialas ir paskatintas moterų užimtumas turizmo 
ir transporto sektorių MVĮ;

11. pabrėžia tam tikrų Europos miestų pastangas kovoti su neigiamais trumpalaikės nuomos 
padariniais, turint mintyje teisę į būstą, ir nekantriai laukia šiuo metu Komisijos 
atliekamo tyrimo išvadų ir tikisi, kad verslas bus derinamas su viešaisiais interesais, 
ypač MVĮ atveju.
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