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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže mikropodniky, malé a stredné podniky (MMSP) a startupy v odvetviach dopravy 
a cestovného ruchu sú najviac postihnuté pandémiou COVID-19, pričom značný počet 
týchto podnikov je na pokraji platobnej neschopnosti, a to v dôsledku opatrení na 
obmedzenie mobility, zdravotných protokolov v ubytovacích zariadeniach a následného 
poklesu dopytu po osobnej doprave; keďže súčasný kontext takisto poskytuje základ pre 
európsku politiku v oblasti cestovného ruchu, ktorá je v nasledujúcom viacročnom 
finančnom rámci podporená rozpočtovým riadkom, ako aj pre naliehavé a inovatívne 
opatrenia, ktoré dopravu stavajú do centra rýchleho oživenia hospodárstva; keďže 
doprava a cestovný ruch sú odvetvia, ktoré majú vplyv na stav životného prostredia; 
keďže MSP a startupy zohrajú kľúčovú úlohu pri prechode na udržateľnú dopravu a 
cestovný ruch;

B. keďže MMSP na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ sú veľmi zložité a zároveň 
rôznorodé vzhľadom na ich veľkosť a veľmi rozmanité odvetvia činnosti, v ktorých 
pôsobia, pričom každý z nich má vlastnú – a niekedy veľmi odlišnú – dynamiku, najmä 
hospodársku, finančnú, sociálnu alebo dokonca politickú dynamiku, ktorá ich 
charakterizuje; keďže pre MSP v odvetví dopravy a cestovného ruchu by sa mali 
zachovať spravodlivé rovnaké podmienky;

C. keďže počet MSP pôsobiacich v odvetví dopravy sa zvýšil na jeden milión a v odvetví 
cestovného ruchu na dva milióny, a sú priamo zodpovedné za celkovo viac ako 16 
miliónov pracovných miest; keďže MSP tvoria prevažnú väčšinu podnikov v odvetví 
dopravy, a preto majú najväčší potenciál vytvárať pracovné miesta a stimulovať 
hospodársky pokrok;

D. keďže odvetvie dopravy má strategický význam pre rozvoj členských štátov a EÚ, ich 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, fungovanie ich hospodárstva a pre mobilitu 
ich obyvateľstva; keďže MSP v týchto odvetviach čelia viacerým prevádzkovým 
obmedzeniam, napríklad v súvislosti s mýtom alebo chýbajúcou podpornou 
infraštruktúrou; keďže by bolo dôležité zabezpečiť zníženie byrokracie pre 
mikropodniky a MSP a posúdenie vykonávania všetkých nových právnych predpisov 
EÚ, ktoré ich na vnútornom trhu s dopravou negatívne ovplyvňujú alebo neprimerane 
obmedzujú;

E. keďže odvetvie cestovného ruchu má zásadný význam pre ekonomiky viacerých 
členských štátov; keďže toto odvetvie má sezónny charakter a mohlo by mať prospech 
zo spoločného prístupu a politiky EÚ;

F. keďže v nadväznosti na pandémiu COVID-19 musia členské štáty poskytnúť svojim 
MSP potrebnú podporu v rámci svojich kapacít, najmä využitím flexibility pravidiel 
štátnej pomoci bez toho, aby sa zhoršili existujúce narušenia hospodárskej súťaže medzi 
MSP z rôznych krajín na jednotnom trhu; keďže zložitosť administratívnych postupov a 
nadmerná regulácia by mohli byť pre MSP prekážkou;
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G. keďže prevažná väčšina MSP je z hľadiska financovania závislá od bankového sektora; 
keďže v bankovom sektore je potrebné zjednodušiť požiadavky vo vzťahu k 
zákazníkom, aby MSP mohli mať ľahší prístup k financovaniu; keďže napriek 
rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi európska konkurencieschopnosť vo 
všeobecnosti zaostáva za ostatnými rozvinutými ekonomikami, čo ohrozuje potenciál 
Európy vytvárať bohatstvo a prosperitu; keďže väčšina MSP funguje na vnútroštátnych 
trhoch a vďaka nim;

H. keďže mnohé MSP pôsobiace v odvetví dopravy, ako napríklad tie, ktoré poskytujú 
služby aktívnej mestskej mobility, osobnej dopravy a cestovného ruchu, boli závažne 
postihnuté malým počtom digitálnych platforiem, ktoré dominujú na trhu; keďže 
digitalizácia a online platformy sú pre európske MSP veľkou výzvou aj príležitosťou a 
sú dôležité pre ich obchodný úspech tým, že vytvárajú pracovné príležitosti a príležitosti 
na rast, zlepšujú prevádzkovú efektívnosť, zabezpečujú bezpečnosť údajov a lepšie 
oslovujú spotrebiteľov;

1. konštatuje, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 preukázala význam MSP 
pôsobiacich v odvetví dopravy pre hospodárstvo a podniky, keďže kontinuita nákladnej 
dopravy je nevyhnutná na zabezpečenie rýchleho a bezproblémového fungovania 
dodávateľských reťazcov rôznych druhov tovaru, ako aj prepravy pracovníkov v 
kľúčových odvetviach; upozorňuje, že MSP v odvetví cestovného ruchu čelia v 
dôsledku pandémie COVID-19 nebývalým ťažkostiam vrátane vážnej krízy likvidity z 
dôvodu neudržateľných peňažných tokov, príjmovej situácie a správania cestujúcich; 
vyzýva Komisiu, aby prijala revidovanú stratégiu pre európske MSP s prihliadnutím na 
vplyv pandémie COVID-19, neustále sa meniace požiadavky na bezpečnosť a ochranu 
zdravia, fungovanie vnútorného trhu a miestne, regionálne a vnútroštátne potreby a 
zároveň posilňovala a stimulovala podniky; uznáva prínos novej priemyselnej politiky k 
reindustrializácii členských štátov; víta záväzok Komisie zaviesť zásadu „jeden za 
jeden“ ako prvý krok smerom k zastaveniu prílevu nových nariadení, ale pripomína, že 
sa tak len zachováva súčasný stav, čo nie je dostatočne ambiciózne;

2. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty a EÚ podporovali MSP v ťažkostiach a 
zabezpečilo sa pokračovanie ich činnosti, zachovanie a vytváranie pracovných miest a 
ochrana príjmov pri súčasnom rešpektovaní práv pracovníkov; žiada vypracovanie 
plánu na zníženie administratívnych nákladov a záťaže aspoň o 30 % a uľahčenie 
prístupu MSP k financiám, čím sa podporia investície do strategických hodnotových 
reťazcov; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne samosprávy, aby zaradili 
podnikateľskú klímu a konkurencieschopnosť medzi prvoradé priority svojich 
politických programov; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť podporu MSP v týchto 
odvetviach na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne iniciatívy na 
obnovu hospodárstva; ďalej nabáda Komisiu, aby spolu s členskými štátmi, mestami 
alebo regionálnymi orgánmi zvážila spolufinancovanie programov, napríklad 
programov poskytovania poukazov alebo zliav pre turistov, s cieľom zvýšiť výdavky v 
oblasti cestovného ruchu v menších miestnych podnikoch v regiónoch závislých od 
cestovného ruchu; vyzýva Komisiu, aby monitorovala ďalší vývoj a posúdila možnosť 
núdzovej a odvetvovej podpory nad rámec už ohlásených opatrení vrátane financovania 
a kapitalizácie, kým sa cestovný ruch a dopravné toky nevrátia na úroveň pred 
pandémiou; domnieva sa, že táto podpora by mala byť taktiež zameraná na strednodobú 
modernizáciu ich činností a mala by ju podporovať s cieľom zosúladiť ich s najnovšími 
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cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia spomedzi iných noriem, ako sú 
pracovné podmienky; žiada vytvorenie akčného plánu na zaručenie fungovania 
dopravných činností s cieľom reagovať na budúce krízy, ktoré by mohli postihnúť 
odvetvie dopravy a cestovného ruchu, vytvoriť právnu istotu pre podniky a občanov, 
zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť a zohľadniť ich pridanú hodnotu pre 
hospodárstvo v EÚ;

3. upozorňuje na nedostupnosť nového Plánu Európskej únie na obnovu pre mnohé MSP, 
ktoré čelia dôsledkom pandémie; žiada, aby EÚ zohrávala významnejšiu úlohu, pokiaľ 
ide o financovanie na podporu platobnej schopnosti MSP, ako aj pracovných miest, 
miezd a práv pracovníkov, a obmedzenie škodlivých účinkov nadmernej zadlženosti; 
domnieva sa, že členské štáty by mali preskúmať možné opatrenia, ako sú daňové 
úľavy, dočasné odloženie splácania bankových úverov a riešenia na krytie rizík, ktoré 
vznikli poskytovateľom služieb, kým sa neobnovia toky cestovného ruchu a dopravy;

4. domnieva sa, že rekonverzia a bezproblémové fungovanie MSP a startupov v oblasti 
udržateľnej dopravy a udržateľného cestovného ruchu podporia obnovu a odolnosť v 
období po pandémii COVID-19, a to vytvorením trvalých kvalitných pracovných miest 
a výmenou a koordináciou najlepších postupov členských štátov; žiada, aby sa tento 
prechod zosúladil s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia;

5. domnieva sa, že ciele stratégie pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu by sa nemali 
zameriavať len na účasť MSP na „dôležitých projektoch spoločného európskeho 
záujmu“, ale mali by zahŕňať aj spolufinancovanie miestnych alebo regionálnych 
programov v procese tvorby politiky, pričom by sa mala uplatňovať zásada „najskôr 
myslieť na malých“ a malo by sa zabezpečiť, aby sa v posúdeniach vplyvu  v plnej 
miere využíval test MSP, pričom by sa malo uvádzať aj to, kedy politické návrhy môžu 
viesť k outsourcingu výroby, a to pri uznaní národnej autonómie; ďalej sa domnieva, že 
ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom dlhodobých politík orientovaných na rast, 
ktoré podporujú konkurencieschopnosť európskych MSP, a a že by sa na ich 
dosiahnutie mala poskytnúť priama finančná podpora a ďalšie zdroje, aby členské štáty 
mohli podporiť prechod MSP na udržateľnosť a digitalizáciu, čo má osobitný význam 
pre najmenej rozvinuté krajiny a regióny vrátane najvzdialenejších, ostrovných a 
vzdialených regiónov, v kontexte nového viacročného finančného rámca, a najmä 
politiky súdržnosti; trvá na tom, že je dôležité poskytovať podporu MSP na zvyšovanie 
úrovne zručností pracovnej sily v tomto odvetví s osobitným zameraním na digitálne 
zručnosti, finančné vzdelávanie a inovačné technológie, ako aj na riešenie rozdielov, 
ktorým ženy čelia v tejto oblasti; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť lepší prístup k 
verejnému obstarávaniu zjednodušením postupov; vyjadruje znepokojenie nad 
ťažkosťami pri prístupe k možnostiam financovania z Európskej investičnej banky 
(EIB), ktorým čelí väčšina MSP, najmä MSP s obmedzenou kapitalizáciou, a žiada, aby 
sa podmienky prístupu k financovaniu z EIB prispôsobili skutočnosti, ktorej čelia MSP 
v rôznych členských štátoch; okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť synergie 
a komplementárnosť medzi existujúcimi riešeniami financovania, a zdôrazňuje, že je 
potrebné zjednodušiť postupy a znížiť administratívnu záťaž a náklady pre príjemcov;

6. zdôrazňuje, že ciele stratégie EÚ pre MSP by mali byť zosúladené s ich skutočným 
podielom v rámci hospodárstiev a ich štrukturálnymi nedostatkami, ako aj s dôstojnými 
podmienkami zamestnávania a pracovnými podmienkami v rôznych odvetviach 
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činnosti; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť opatrenia na ochranu 
konkurencieschopnosti v obehovom hospodárstve a environmentálne ciele stanovené v 
Európskej zelenej dohode a v Parížskej dohode; žiada, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky pre MSP, najmä vo vzťahu k veľkým podnikom s významným postavením 
na trhu, a to aj so zreteľom na vyjednávaciu silu veľkých spoločností ako dodávateľov 
a/alebo zákazníkov MSP;

7. žiada poskytnutie stimulov pre finančné inštitúcie vrátane verejných a súkromných bánk 
a posilnenie kapacít verejných orgánov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a 
na úrovni EÚ na podporu MSP; domnieva sa, najmä pokiaľ ide o mikropodniky, že tieto 
verejné subjekty by mali okrem iného prispievať k navrhovaniu a vykonávaniu 
programov odbornej prípravy pre manažérov a zamestnancov v oblasti organizačného, 
technologického a obchodného riadenia; žiada, aby sa zaistilo dobré zastúpenie MSP v 
procese verejných konzultácií s cieľom zabezpečiť, aby ich názory boli riadne a 
primerane zhromažďované, analyzované a zastúpené v posúdeniach vplyvu; žiada, aby 
sa zlepšila účinnosť nástrojov určených na pomoc MSP pri riešení nespravodlivých 
alebo diskriminačných pravidiel a rozhodnutí a na zvýšenie informovanosti MSP o 
dostupnosti takýchto mechanizmov riešenia problémov; poukazuje na to, že najmä 
zvyšovanie informovanosti sa musí výrazne zvýšiť, keďže v niektorých krajinách EÚ 
prieskumy ukazujú, že len 15 % podnikov pozná sieť SOLVIT a omnoho menej z nich 
sa rozhodlo ju využiť;

8. konštatuje, že tzv. digitálne platformy sa regulujú na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni; zdôrazňuje, že je potrebné predchádzať nekalej súťaži a zabezpečiť 
právnu istotu pre podniky a zákazníkov, ako aj dodržiavanie práv pracovníkov a 
bezpečnosti používateľov; víta verejnú konzultáciu o akte o digitálnych službách, ktorú 
nedávno začala Komisia; so záujmom očakáva uverejnenie prebiehajúcej štúdie 
Komisie o vplyve krátkodobého prenájmu; zdôrazňuje, že sú potrebné osobitné 
opatrenia na modernizáciu služieb verejnej dopravy (napríklad v odvetví taxi služieb a 
autobusovej dopravy) a na prechod na inteligentnú a udržateľnú mestskú mobilitu;

9. domnieva sa, že využívanie údajov v odvetví dopravy bude zohrávať významnú úlohu 
tým, že uľahčí výmenu údajov, zlepší ich kvalitu, ako aj podporí ich interoperabilitu, 
čím sa podporia inovácie v tomto odvetví a zvýši jeho globálna konkurencieschopnosť; 
požaduje primerané financovanie, ktoré by zodpovedalo investičným potrebám MSP v 
tejto súvislosti;

10. berie na vedomie potenciál digitalizácie a online platforiem na vytváranie lepších a 
atraktívnejších príležitostí pre ženy; žiada akčný plán na uvoľnenie plného potenciálu 
podnikania žien a zvýšenie zamestnanosti žien v MSP v oblasti cestovného ruchu a 
dopravy;

11. zdôrazňuje úsilie niektorých európskych miest vyrovnať sa s negatívnym vplyvom 
krátkodobého prenájmu v súvislosti s právom na bývanie a so záujmom očakáva 
zistenia štúdie, ktorú v súčasnosti realizuje Komisia, s nádejou na zosúladenie 
podnikateľskej činnosti s verejným záujmom, najmä v prípade MSP.
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