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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że epidemia COVID-19 najbardziej dotyka mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) oraz przedsiębiorstwa typu start-up w 
sektorze transportu i turystyki, a znaczna liczba tych przedsiębiorstw znajduje się na 
skraju niewypłacalności ze względu na egzekwowanie ograniczeń mobilności, 
protokoły zdrowotne w placówkach hotelarsko-gastronomicznych i wynikający z tego 
spadek popytu na transport pasażerski; mając na uwadze, że obecne okoliczności 
uzasadniają również utworzenie europejskiej polityki w dziedzinie turystyki wspieranej 
przez przydział środków budżetowych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych 
oraz podjęcie pilnych i innowacyjnych środków plasujących transport w centrum 
szybkiej ponownej odbudowy gospodarczej; mając na uwadze, że transport i turystyka 
to sektory mające wpływ na stan środowiska; mając na uwadze, że MŚP oraz 
przedsiębiorstwa typu start-up będą odgrywać kluczową rolę w transformacji w 
kierunku zrównoważonego transportu i zrównoważonej turystyki;

B. mając na uwadze, że MMŚP działające zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, 
są jednocześnie bardzo złożone i niejednorodne ze względu na swoją wielkość i 
różnorodność sektorów, w których działają, z których każdy ma swoją własną – i 
czasami bardzo różną – dynamikę, w szczególności charakterystyczną dla nich 
dynamikę gospodarczą, finansową, społeczną, a nawet polityczną; mając na uwadze, że 
należy utrzymać równe warunki działania dla MŚP w sektorze transportu i turystyki;

C. mając na uwadze, że liczba MŚP działających w sektorach transportu i turystyki 
wzrosła odpowiednio do 1 i 2 mln i że zapewniają one bezpośrednio w sumie ponad 16 
mln miejsc pracy; mając na uwadze, że MMŚP stanowią zdecydowaną większość 
przedsiębiorstw w sektorze transportu, a zatem posiadają największy potencjał 
tworzenia miejsc pracy i pobudzania postępu gospodarczego;

D. mając na uwadze, że sektor transportu odgrywa strategiczną rolę w rozwoju państw 
członkowskich i UE, w ich spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
funkcjonowaniu ich gospodarek oraz w mobilności ich obywateli; mając na uwadze, że 
MŚP w tych sektorach napotykają na szereg ograniczeń w swojej działalności, 
począwszy między innymi od opłat za przejazd czy braku infrastruktury wsparcia; 
mając na uwadze, że należałoby zapewnić ograniczenie biurokracji dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP oraz dokonywanie oceny wdrożenia wszelkich nowych 
przepisów unijnych mających niekorzystny wpływ na podmioty, które są 
mikroprzedsiębiorstwami lub MŚP działającymi na wewnętrznym rynku 
transportowym, lub nieproporcjonalnie utrudniającymi działalność takich podmiotów;

E. mając na uwadze, że sektor turystyczny jest podstawą gospodarki wielu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że sektor ten ma charakter sezonowy i wspólne 
podejście i wspólna polityka UE mogłyby mu pomóc;

F. mając na uwadze, że w związku z pandemią COVID-19 państwa członkowskie muszą 
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zapewnić niezbędne wsparcie swoim MŚP w granicach swoich zdolności 
interwencyjnych, zwłaszcza wykorzystując elastyczność przepisów regulujących pomoc 
państwa bez pogłębiania istniejących zakłóceń konkurencji między MŚP z różnych 
krajów na jednolitym rynku; mając na uwadze, że złożoność procedur 
administracyjnych i nadmierna regulacja mogą stanowić przeszkodę dla MŚP;

G. mając na uwadze, że przeważająca większość MŚP pozyskuje finansowanie od sektora 
bankowego; mając na uwadze, że w sektorze bankowym istnieje potrzeba uproszczenia 
wymogów dotyczących klientów, tak aby MŚP miały łatwiejszy dostęp do 
finansowania; mając na uwadze, że pomimo różnic między państwami członkowskimi 
ogólnie konkurencyjność Europy pozostaje w tyle za innymi rozwiniętymi 
gospodarkami, co stanowi zagrożenie dla jej potencjału generowania bogactwa i 
dobrobytu; mając na uwadze, że większość MŚP czerpie dochody z rynków krajowych i 
na nich prowadzi działalność;

H. mając na uwadze, że wiele MŚP działających w sektorze transportu, miedzy innymi te 
zapewniające aktywną mobilność w miastach i świadczące usługi przewozu pasażerów i 
usługi turystyczne, poważnie ucierpiało w związku ze zdominowaniem rynku przez 
niewielką liczbę platform cyfrowych; mając na uwadze, że cyfryzacja i platformy 
internetowe stanowią zarówno ogromne wyzwanie, jak i szansę dla europejskich MŚP 
oraz mają znaczenie dla ich sukcesu komercyjnego poprzez tworzenie miejsc pracy i 
możliwości wzrostu, poprawę efektywności operacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa 
danych i lepsze dotarcie do konsumentów;

1. zauważa, że kryzys związany z COVID-19 pokazał znaczenie MŚP z sektora transportu 
dla gospodarki i społeczeństw, ponieważ ciągłość transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla szybkiego i sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw różnych 
rodzajów towarów, a także dla transportu pracowników z kluczowych sektorów; 
podkreśla, że MŚP w sektorze turystyki stoją w obliczu bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu płynności ze względu na zdestabilizowaną sytuację w 
zakresie przepływów pieniężnych, dochodów i zachowania pasażerów w wyniku 
pandemii COVID-19; wzywa Komisję do przyjęcia zmienionej strategii dla 
europejskich MŚP, z uwzględnieniem wpływu COVID-19, stale zmieniających się 
wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz potrzeb lokalnych, regionalnych i krajowych, przy jednoczesnym wzmacnianiu i 
stymulowaniu przedsiębiorstw; uznaje wkład nowej polityki przemysłowej w 
reindustrializację państw członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wprowadzenia zasady „jedno więcej – jedno mniej”, będącej pierwszym 
krokiem do powstrzymania napływu nowych regulacji, ale przypomina, że utrzymuje 
ona tylko bieżący stan rzeczy, co nie jest wystarczająco ambitnym celem;

2. podkreśla znaczenie wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie i UE na rzecz 
wspierania MŚP znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewnienia ciągłości ich 
działalności, utrzymania i tworzenia miejsc pracy oraz ochrony dochodów, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych; wzywa do opracowania planu 
działania na rzecz zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych o co najmniej 30 
% oraz ułatwienia im dostępu do finansowania, wspierając inwestycje w strategiczne 
łańcuchy wartości; wzywa Komisję, państwa członkowskie i samorządy terytorialne, by 
w swoim programie działań politycznych nadały pierwszorzędne znaczenie klimatowi 



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

PL

biznesowemu i konkurencyjności; podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia dla MŚP w 
tych sektorach na szczeblu UE; wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych 
inicjatyw na rzecz odbudowy; ponadto zachęca Komisję, by rozważyła 
współfinansowanie, wraz z państwami członkowskimi, miastami lub władzami 
regionalnymi, systemów – na przykład bonów lub zniżek dla turystów – w celu 
zwiększenia wydatków ponoszonych przez turystów na rzecz mniejszych lokalnych 
przedsiębiorstw w regionach zależnych od turystyki; wzywa Komisję do monitorowania 
sytuacji i oceny możliwości zwiększenia pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz 
pomocy specyficznej dla sektora, w połączeniu z już zapowiedzianymi instrumentami, 
w szczególności w odniesieniu do środków pieniężnych i kapitalizacji, do czasu 
osiągnięcia przez ruch turystyczny i transportowy poziomu sprzed pandemii; jest 
zdania, że wsparcie powinno również dotyczyć modernizacji działalności MŚP w 
perspektywie średnioterminowej i ją wspierać, aby MŚP mogły dostosować się do 
najnowszych unijnych celów w dziedzinie klimatu i środowiska oraz innych norm 
unijnych, takich jak warunki pracy; wzywa do opracowania planu działania w celu 
zapewnienia funkcjonowania działalności transportowej ukierunkowanego na 
reagowanie na przyszłe kryzysy, które mogą dotknąć sektor transportu i turystyki, 
zapewnienie pewności prawa dla przedsiębiorstw i obywateli, zwiększenie 
zrównoważonego charakteru i konkurencyjności, a także uwzględnienie wartości 
dodanej, jaką sektory te wnoszą do gospodarki UE;

3. zwraca uwagę na niedostępność nowego planu odbudowy Europy dla wielu MŚP 
dotkniętych skutkami pandemii; wzywa UE do odgrywania ważniejszej roli w 
finansowaniu wspierania wypłacalności MŚP, a także zatrudnienia, wynagrodzeń i praw 
pracowniczych, oraz w ograniczaniu szkodliwych skutków nadmiernego zadłużenia; 
uważa, że państwa członkowskie powinny zbadać możliwe środki, takie jak ulga 
podatkowa, tymczasowe odroczenie spłaty kredytów bankowych oraz rozwiązania 
mające na celu pokrycie ryzyka ponoszonego przez usługodawców do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i transportowego;

4. uważa, że restrukturyzacja i sprawne funkcjonowanie MŚP i przedsiębiorstw typu start-
up w obszarze zrównoważonego transportu i zrównoważonej turystyki będzie sprzyjać 
odbudowie i tworzeniu odporności w okresie po pandemii COVID-19, a mianowicie 
dzięki tworzeniu stałych miejsc pracy wysokiej jakości oraz wymianie i koordynacji 
najlepszych praktyk państw członkowskich; wzywa do dostosowania tej transformacji 
do celów UE w zakresie klimatu i środowiska;

5. uważa, że cele strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy powinny 
koncentrować się nie tylko na uczestnictwie MŚP w „ważnych projektach stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”, ale powinny również 
uwzględniać współfinansowanie programów lokalnych lub regionalnych w procesie 
kształtowania polityki, stosując zasadę „najpierw myśl na małą skalę” i przy pełnym 
zastosowaniu testu MŚP w ocenach skutków, wskazując również, kiedy propozycje 
polityczne mogą prowadzić do outsourcingu produkcji, przy jednoczesnym uznaniu 
autonomii krajowej; uważa ponadto, że cele powinny być osiągane za pomocą 
długofalowych i zorientowanych na wzrost strategii politycznych promujących 
konkurencyjność europejskich MŚP oraz że cele te powinny być odpowiednio 
dostosowane do poziomu bezpośredniego wsparcia finansowego i innych zasobów 
udostępnionych państwom członkowskim na wspieranie transformacji ich MŚP w 



PE652.524v03-00 6/9 AD\1216307PL.docx

PL

zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co ma szczególne znaczenie dla krajów 
i regionów najsłabiej rozwiniętych, w tym regionów najbardziej oddalonych, 
wyspiarskich i oddalonych, w kontekście nowych wieloletnich ram finansowych, a 
zwłaszcza polityki spójności; podkreśla znaczenie zapewnienia MŚP wsparcia na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności cyfrowych, edukacji finansowej i innowacyjnych technologii, a także 
niwelowania różnic w traktowaniu, z którymi borykają się kobiety w tym obszarze; 
podkreśla potrzebę zapewnienia lepszego dostępu do zamówień publicznych poprzez 
uproszczenie procedur; wyraża zaniepokojenie trudnościami w dostępie do linii 
finansowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), z którymi boryka się 
większość MŚP, w szczególności MŚP o ograniczonej kapitalizacji, i wzywa do 
dostosowania warunków dostępu do finansowania EBI do realiów MŚP w różnych 
państwach członkowskich; ponadto podkreśla znaczenie zapewnienia synergii i 
komplementarności istniejących rozwiązań w zakresie finansowania i zwraca uwagę na 
potrzebę uproszczenia procedur i ograniczenia obciążeń administracyjnych i kosztów 
dla beneficjentów;

6. podkreśla, że cele strategii UE na rzecz MŚP powinny być spójne z ich rzeczywistym 
udziałem w gospodarkach i ich słabościami strukturalnymi, a także z godziwymi 
warunkami zatrudnienia i pracy w różnych sektorach działalności; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia środków mających na celu ochronę konkurencyjności w gospodarce o 
obiegu zamkniętym oraz celów środowiskowych określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie i w porozumieniu paryskim; zwraca się o zapewnienie równych warunków 
działania dla MŚP, zwłaszcza w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw o znaczącej 
pozycji rynkowej, biorąc również pod uwagę siłę przetargową dużych przedsiębiorstw 
jako dostawców lub klientów MŚP;

7. wzywa do zachęcania instytucji finansowych, w tym banków publicznych i prywatnych, 
do wzmocnienia zdolności władz publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym lub unijnym do wspierania MŚP; uważa, zwłaszcza w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw, że te organy publiczne powinny przyczyniać się między innymi 
do opracowywania i wdrażania programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej i 
pracowników w dziedzinie zarządzania organizacyjnego, technologicznego i 
handlowego; zwraca się o zapewnienie właściwej reprezentacji MŚP w procesie 
konsultacji publicznych w celu zapewnienia prawidłowego i odpowiedniego 
gromadzenia, analizowania i przedstawiania ich opinii w ocenach skutków; wzywa do 
poprawy skuteczności narzędzi mających pomóc MŚP w radzeniu sobie z nieuczciwymi 
lub dyskryminującymi przepisami i decyzjami oraz do zwiększenia świadomości MŚP 
na temat dostępności takich mechanizmów rozwiązywania problemów; podkreśla, że w 
szczególności należy znacznie zintensyfikować działania uświadamiające, ponieważ z 
badań wynika, że w niektórych państwach UE tylko 15 % przedsiębiorstw wie o 
istnieniu SOLVIT, a o wiele mniej zdecydowało się z niego skorzystać.

8. zauważa, że tzw. platformy cyfrowe są regulowane na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym; podkreśla potrzebę zapobiegania nieuczciwej konkurencji i zapewnienia 
pewności prawa przedsiębiorstwom i klientom, a także poszanowania praw 
pracowniczych i bezpieczeństwa użytkowników; z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęte 
niedawno przez Komisję konsultacje społeczne w sprawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych; oczekuje na publikację trwającego badania Komisji na temat wpływu 
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czynszów krótkoterminowych; podkreśla potrzebę konkretnych środków na rzecz 
modernizacji usług transportu publicznego (np. taksówek lub autobusów) oraz przejścia 
na inteligentną i zrównoważoną mobilność w miastach;

9. uważa, że wykorzystanie danych odegra istotną rolę w sektorze transportu poprzez 
ułatwianie dzielenia się danymi, poprawę jakości danych i promowanie ich 
interoperacyjności, a w konsekwencji pobudzanie innowacji w sektorze i zwiększanie 
jego konkurencyjności na rynkach światowych; apeluje o odpowiednie finansowanie 
odpowiadające potrzebom inwestycyjnym MŚP w tym zakresie;

10. zwraca uwagę na potencjał cyfryzacji i platform internetowych w stwarzaniu lepszych i 
bardziej atrakcyjnych możliwości dla kobiet; wzywa do opracowania planu działania w 
celu uwolnienia pełnego potencjału przedsiębiorczości kobiet i zwiększenia 
zatrudnienia kobiet w MŚP w sektorze transportu i turystyki;

11. zwraca uwagę na wysiłki niektórych europejskich miast na rzecz rozwiązania problemu 
negatywnego wpływu krótkoterminowego najmu na prawo do mieszkania i oczekuje na 
wnioski z badania prowadzonego obecnie przez Komisję, w nadziei, że uda się 
pogodzić działalność gospodarczą z interesem publicznym, szczególnie w przypadku 
MŚP;
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