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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s) en start-ups 
in de sectoren vervoer en toerisme het zwaarst worden getroffen door de uitbraak van 
COVID-19 en dat een aanzienlijk aantal van deze bedrijven op de rand van een 
faillissement staat vanwege de opgelegde mobiliteitsbeperkingen, de 
gezondheidsprotocollen in horecagelegenheden en de daaruit volgende daling van de 
vraag naar personenvervoer; overwegende dat de huidige context ook aanleiding geeft 
tot een Europees toerismebeleid, dat moet worden ondersteund met een begrotingslijn in 
het volgende meerjarig financieel kader, en tot dringende, innovatieve maatregelen om 
vervoer centraal te stellen in een snelle herstart van het economische herstel; 
overwegende dat vervoer en toerisme sectoren zijn die van invloed zijn op de toestand 
van het milieu; overwegende dat kmo’s en start-ups een cruciale rol zullen spelen bij de 
overgang naar duurzaam vervoer en toerisme;

B. overwegende dat mkmo’s zowel op nationaal als op EU-niveau een bonte en complexe 
verzameling vormen vanwege hun omvang en de uiteenlopende bedrijfstakken waartoe 
zij behoren, elk met zijn eigen kenmerkende en soms sterk van elkaar verschillende 
dynamiek, met name op economisch, financieel, sociaal en zelfs politiek vlak; 
overwegende dat eerlijke concurrentievoorwaarden dienen te worden gehandhaafd voor 
kmo’s in de sectoren vervoer en toerisme;

C. overwegende dat er in de sectoren vervoer en toerisme respectievelijk 1 en 2 miljoen 
kmo’s actief zijn, samen goed voor meer dan 16 miljoen banen; overwegende dat kmo’s 
de overgrote meerderheid van de ondernemingen in de vervoerssector uitmaken en dus 
het grootste potentieel bieden om banen te scheppen en economische vooruitgang te 
stimuleren;

D. overwegende dat de vervoerssector van strategisch belang is voor de ontwikkeling van 
de lidstaten en de EU, hun economische, sociale en territoriale cohesie, de werking van 
hun economie en de mobiliteit van de bevolking; overwegende dat kmo’s in deze 
sectoren worden geconfronteerd met meerdere operationele beperkingen, variërend van 
heffingen tot onder meer een gebrek aan ondersteunende infrastructuur; overwegende 
dat het belangrijk zou zijn om de bureaucratie voor micro-ondernemingen en kmo’s te 
verminderen en de uitvoering van alle nieuwe EU-wetgeving die een negatief effect 
heeft op of een onevenredige belemmering vormt voor micro-ondernemingen en kmo’s 
op de interne vervoersmarkt, aan een beoordeling te onderwerpen;

E. overwegende dat de toeristische sector voor de economie van diverse lidstaten van 
cruciaal belang is; overwegende dat deze sector seizoengebonden is en gebaat zou zijn 
bij een gemeenschappelijke EU-aanpak en dienovereenkomstig beleid;

F. overwegende dat de lidstaten hun kmo’s de nodige steun moeten zien te verlenen naar 
aanleiding van de uitbraak van COVID-19, met name door gebruik te maken van de 
flexibiliteit ten aanzien van de staatssteunregels, zonder bestaande 
concurrentieverstoringen tussen kmo’s uit verschillende landen op de interne markt te 
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verergeren; overwegende dat de complexiteit van administratieve procedures en 
overregulering een rem zouden kunnen zetten op kmo’s;

G. overwegende dat de overgrote meerderheid van de kmo’s voor hun financiering 
afhankelijk zijn van het bankwezen; overwegende dat er in het bankwezen behoefte is 
aan gestroomlijnde vereisten voor cliënten zodat kmo’s gemakkelijker toegang kunnen 
krijgen tot financiering; overwegende dat ondanks verschillen tussen de lidstaten, het 
Europese concurrentievermogen over het algemeen achterblijft bij dat van andere 
ontwikkelde economieën, wat een bedreiging vormt voor het potentieel van Europa om 
voorspoed en welvaart te genereren; overwegende dat de meeste kmo’s van en op de 
nationale markten leven;

H. overwegende dat veel kmo’s in de vervoerssector, waaronder kmo’s die diensten op het 
gebied van actieve stedelijke mobiliteit, passagiersvervoer en toerisme aanbieden, 
ernstige gevolgen ondervinden van een beperkt aantal digitale platformen die de markt 
domineren; overwegende dat digitalisering en onlineplatformen zowel een grote 
uitdaging als een kans vormen voor de Europese kmo’s, en relevant zijn voor hun 
commerciële succes, doordat zij werkgelegenheid en groeikansen scheppen, de 
operationele efficiëntie vergroten, voor gegevensbeveiliging zorgen en klanten beter 
bereiken;

1. merkt op dat COVID-19 heeft aangetoond dat kmo’s in de vervoerssector van groot 
belang zijn voor de economie en de samenleving, aangezien zij zorgen voor de 
continuïteit van het vrachtvervoer, die essentieel is geweest voor het waarborgen van de 
snelle en vlotte werking van de toeleveringsketens van diverse soorten goederen, en 
voor het vervoer van werknemers van essentiële sectoren; onderstreept dat de kmo’s uit 
de toeristische sector geconfronteerd worden met ongekende moeilijkheden, en als 
gevolg van de pandemie te maken hebben met een ernstige liquiditeitscrisis vanwege 
een onhoudbare situatie op het gebied van cashflow en inkomsten en het gedrag van 
passagiers na de uitbraak van COVID-19; verzoekt de Commissie om een herziene 
strategie voor Europese kmo’s aan te nemen, waarin rekening wordt gehouden met de 
effecten van COVID-19, de voortdurend veranderende gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften, de werking van de interne markt en plaatselijke, regionale en 
nationale behoeften en waarin ondernemingen worden gesterkt en gestimuleerd; erkent 
dat een nieuw industriebeleid kan bijdragen tot de herindustrialisering van de lidstaten; 
is ingenomen met de toezegging van de Commissie om het beginsel “één erbij, één 
eraf” in te voeren als eerste stap om de stroom van nieuwe regelgeving in te dammen, 
maar wijst erop dat de situatie daarmee louter gelijk blijft, wat niet voldoende ambitieus 
is;

2. wijst op het belang van de steun van de lidstaten en de EU om kmo’s die in 
moeilijkheden verkeren te ondersteunen, door de continuïteit van hun activiteit, het 
behoud en het scheppen van banen en de inkomensbescherming te verzekeren, waarbij 
de werknemersrechten moeten worden geëerbiedigd; verzoekt om een stappenplan om 
de administratieve kosten en lasten met ten minste 30 % te verlagen en de toegang van 
kmo’s tot financiering te vergemakkelijken, om zo investeringen in strategische 
waardeketens te stimuleren; verzoekt de Commissie, de lidstaten en lokale overheden 
om het ondernemingsklimaat en het concurrentievermogen bovenaan hun politieke 
agenda te plaatsen; onderstreept dat er op EU-niveau meer steun moet worden geboden 
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aan kmo’s in deze sectoren; verzoekt de Commissie om concrete initiatieven voor 
herstel op tafel te leggen; moedigt de Commissie voorts aan om samen met de lidstaten, 
steden of regionale overheden de medefinanciering van regelingen te overwegen, 
bijvoorbeeld het verstrekken van vouchers of kortingen aan toeristen, om de toeristische 
uitgaven te verhogen in kleinere, lokale bedrijven in regio’s die van toerisme 
afhankelijk zijn; spoort de Commissie ertoe aan de ontwikkelingen op dit vlak te volgen 
en na te gaan of aanvullend op de reeds aangekondigde maatregelen noodsteun en 
sectorspecifieke steun kan worden geboden, ook op het niveau van de staatskas en de 
kapitalisatie, totdat de toeristen- en vervoersstromen weer op het niveau van voor de 
pandemie zijn gekomen; is van mening dat de steun ook gericht moet zijn op de 
tussentijdse modernisering van hun activiteiten en deze modernisering moet stimuleren, 
met als doel de activiteiten af te stemmen op de meest recente klimaat- en 
milieudoelstellingen van de EU, naast andere normen, zoals arbeidsomstandigheden; 
verzoekt om een actieplan uit te werken om de werking van vervoersactiviteiten te 
waarborgen, dat gericht moet zijn op de reactie op toekomstige crises die de sectoren 
vervoer en toerisme zouden kunnen treffen, om zo rechtszekerheid te scheppen voor 
bedrijven en burgers, de duurzaamheid en het concurrentievermogen te vergroten en 
rekening te houden met de meerwaarde die deze sectoren opleveren voor de economie 
in de EU;

3. vestigt de aandacht op het feit dat het nieuwe herstelplan van de EU niet toegankelijk is 
voor talrijke kmo’s die gevolgen ondervinden van de pandemie; vraagt om een grotere 
rol voor de EU op het gebied van financiering om de solvabiliteit van kmo’s, de 
werkgelegenheid, de lonen en de werknemersrechten te ondersteunen en de schadelijke 
effecten van buitensporige schulden te beperken; is van mening dat de lidstaten 
mogelijke maatregelen moeten verkennen, zoals belastingvermindering, uitstel van 
terugbetaling van bankleningen en oplossingen ter dekking van de risico’s van 
dienstverleners totdat de toeristen- en vervoersstromen zich herstellen;

4. is van mening dat de reconversie en de vlotte werking van kmo’s en start-ups op het 
gebied van duurzaam vervoer en duurzaam toerisme een impuls zullen geven aan het 
herstel en de veerkracht na COVID-19, met name door het scheppen van hoogwaardige 
vaste banen en door de uitwisseling en coördinatie van beste praktijken van de lidstaten; 
verzoekt om de transitie af te stemmen op de klimaat- en milieudoelstellingen van de 
EU;

5. is van mening dat de doelstellingen van de “kmo-strategie voor een duurzaam en 
digitaal Europa” niet alleen mogen worden toegespitst op de deelname van kmo’s aan “ 
belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang”, maar dat ook de 
medefinanciering van plaatselijke of regionale regelingen in overweging moet worden 
genomen in het beleidsvormingsproces, waarbij het ”denk eerst klein”-beginsel moet 
worden toegepast en de kmo-test volledig moet worden toegepast in de 
effectbeoordelingen, en waarbij moet worden aangegeven wanneer beleidsvoorstellen 
tot uitbesteding van de productie kunnen leiden, maar tegelijkertijd de nationale 
autonomie moet worden erkend; is voorts van mening dat de doelstellingen moeten 
worden verwezenlijkt via een op groei gericht langetermijnbeleid waarin het 
concurrentievermogen van de Europese kmo’s wordt bevorderd en dat zij in de context 
van het nieuwe meerjarig financieel kader, en in het bijzonder van het cohesiebeleid, 
gepaard moeten gaan met voldoende financiële en andere middelen om de lidstaten in 
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staat te stellen de overgangsprocessen voor kmo’s op het vlak van duurzaamheid en 
digitalisering te bevorderen, hetgeen met name van belang is voor de minst ontwikkelde 
landen en regio’s, waaronder ultraperifere, insulaire en afgelegen gebieden; wijst erop 
dat kmo’s ondersteuning moeten krijgen om de vaardigheden van de arbeidskrachten in 
de sector te vergroten, waarbij bijzondere aandacht moet worden geschonken aan 
digitale vaardigheden, financiële voorlichting en innovatieve technologieën, en waarbij 
ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen op dit gebied moet worden aangepakt; 
onderstreept dat moet worden gezorgd voor een betere toegang tot overheidsopdrachten 
door de procedures te vereenvoudigen; uit zijn bezorgdheid over de moeilijkheden die 
de meeste kmo’s, en met name de minder kapitaalkrachtige, ondervinden om toegang te 
krijgen tot de financieringslijnen van de Europese Investeringsbank (EIB), en dringt 
erop aan dat de toegangsvoorwaarden voor EIB-financiering worden afgestemd op de 
reële situatie van kmo’s in de verschillende lidstaten; benadrukt voorts dat het zaak is te 
zorgen voor synergieën en complementariteit tussen de bestaande 
financieringsoplossingen en stipt aan dat de procedures moeten worden vereenvoudigd 
en dat de administratieve lasten en kosten voor de begunstigden moeten worden 
verminderd;

6. benadrukt dat de doelstellingen van de kmo-strategie van de EU in overeenstemming 
moeten zijn met hun werkelijke aandeel in de economie en hun structurele zwakten, en 
met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de verschillende sectoren; 
wijst erop dat er maatregelen moeten worden ingevoerd om het concurrentievermogen 
in de circulaire economie, de milieudoelstellingen van de Europese Green Deal en die 
van de Overeenkomst van Parijs te waarborgen; vraagt om eerlijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo’s te verzekeren, in het bijzonder in verhouding tot 
grote ondernemingen met een belangrijke marktpositie, waarbij eveneens rekening moet 
worden gehouden met de onderhandelingspositie van grote ondernemingen als 
leveranciers en/of afnemers van kmo’s;

7. verzoekt om financiële instellingen, met inbegrip van publieke en particuliere banken, 
stimulansen te bieden en om de capaciteit van overheidsinstanties op lokaal, regionaal, 
nationaal of EU-niveau om kmo’s te ondersteunen, te versterken; is van mening dat 
deze overheidsinstanties, in het bijzonder wat micro-ondernemingen betreft, onder meer 
dienen bij te dragen aan de opzet en uitvoering van opleidingsprogramma’s voor 
managers en personeel op het gebied van organisatorisch, technologisch en 
commercieel management; vraagt om een goede vertegenwoordiging van kmo’s in het 
openbare raadplegingsproces te waarborgen om ervoor te zorgen dat hun standpunten 
naar behoren en adequaat verzameld, geanalyseerd en weergegeven worden in de 
effectbeoordelingen; verzoekt om de instrumenten om kmo’s te helpen omgaan met 
oneerlijke of discriminerende regels en besluiten efficiënter te maken en kmo’s meer 
bewust te maken van de beschikbaarheid van dergelijke mechanismen voor 
probleemoplossing; wijst erop dat met name de bewustmaking aanzienlijk moet worden 
opgevoerd, aangezien uit enquêtes in sommige EU-landen blijkt dat slechts 15 % van de 
bedrijven op de hoogte is van Solvit en nog veel minder heeft besloten er gebruik van te 
maken;

8. merkt op dat de zogeheten digitale platformen op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
worden geregeld; onderstreept dat oneerlijke concurrentie moet worden voorkomen en 
rechtszekerheid voor bedrijven en klanten moet worden verzekerd en dat de 
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werknemersrechten en de veiligheid van de gebruikers moeten worden geëerbiedigd; is 
ingenomen met de openbare raadpleging die de Commissie onlangs heeft gehouden met 
betrekking tot de wet inzake digitale diensten; kijkt uit naar de bekendmaking van de 
lopende studie van de Commissie inzake de gevolgen van kortetermijnverhuur; 
onderstreept de noodzaak van specifieke maatregelen om de openbaarvervoersdiensten 
(zoals de taxi- of de bussector) te moderniseren en werk te maken van slimme en 
duurzame stedelijke mobiliteit;

9. is van mening dat het gebruik van gegevens een relevante rol zal spelen in de 
vervoerssector, doordat het de uitwisseling van gegevens zal vergemakkelijken, de 
gegevenskwaliteit zal verbeteren en de interoperabiliteit van gegevens zal bevorderen en 
zo innovatie in de sector zal stimuleren en het mondiale concurrentievermogen van de 
sector zal verbeteren; verzoekt om passende financiering om tegemoet te komen aan de 
investeringsbehoeften van kmo’s op dit gebied;

10. wijst erop dat digitalisering en onlineplatformen vrouwen betere en aantrekkelijkere 
kansen kunnen bieden; verzoekt om een actieplan om het potentieel van vrouwelijk 
ondernemerschap volledig te benutten en de arbeidsparticipatie van vrouwen in kmo’s 
in de sectoren vervoer en toerisme te stimuleren;

11. benadrukt de inspanningen van bepaalde Europese steden om de negatieve gevolgen 
van kortetermijnverhuur voor het recht op huisvesting aan te pakken, en kijkt uit naar de 
conclusies van de lopende werkzaamheden van de Commissie in een poging om de 
ontwikkeling van deze activiteit met het algemeen belang te verzoenen, met bijzondere 
aandacht voor kmo’s.
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