
AD\1216307SL.docx PE652.524v03-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za promet in turizem

2020/2131(INI)

13.10.2020

MNENJE
Odbora za promet in turizem

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavec mnenja: João Ferreira



PE652.524v03-00 2/8 AD\1216307SL.docx

SL

PA_NonLeg



AD\1216307SL.docx 3/8 PE652.524v03-00

SL

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je epidemija covida-19 najbolj prizadela mikro-, mala, srednja in zagonska podjetja 
v prometnem in turističnem sektorju in je precejšnje število teh podjetij zaradi omejitev 
mobilnosti, zdravstvenih protokolov v gostinskih obratih in posledičnega upada 
povpraševanja po potniškem prevozu zdrsnilo na rob insolventnosti; ker so sedanje 
razmere tudi dober razlog za evropsko turistično politiko, ki bo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru podprta s proračunsko vrstico, ter za nujne in inovativne ukrepe, s 
katerimi bomo promet postavili v središče hitrega ponovnega zagona gospodarstva; ker 
sta promet in turizem sektorja, ki vplivata na stanje okolja; ker bodo imela MSP in 
zagonska podjetja ključno vlogo v prehodu na trajnostni promet in turizem;

B. ker so mikro-, mala in srednja podjetja na nacionalni in evropski ravni po svoji velikosti 
in različnih področjih dejavnosti zelo kompleksna in heterogena obenem, pri čemer 
vsako področje zaznamuje njemu lastna in včasih zelo svojstvena gospodarska, 
finančna, socialna ali celo politična dinamika; ker bi bilo treba ohraniti enake 
konkurenčne pogoje za mala in srednja podjetja v prometnem in turističnem sektorju;

C. ker se je število malih in srednjih podjetij v prometnem oziroma turističnem sektorju 
povečalo na milijon oziroma dva milijona, skupaj pa neposredno zaposlujejo več kot 
16 milijonov oseb; ker ta podjetja tvorijo veliko večino podjetij v prometnem sektorju in 
imajo zato največji potencial za ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje 
gospodarskega napredka;

D. ker je prometni sektor strateškega pomena za razvoj držav članic in vse EU ter njihovo 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, delovanje gospodarstva in mobilnost 
prebivalstva; ker mala in srednja podjetja v tem sektorju pri svojem delovanju trčijo ob 
različne omejitve, od cestnine pa do pomanjkljive ali neobstoječe podporne 
infrastrukture; ker bi bilo pomembno olajšati upravne postopke za mikropodjetja ter 
mala in srednja podjetja in oceniti izvajanje vseh novih zakonodajnih aktov EU, ki bi 
utegnili negativno vplivati na male in srednje gospodarske subjekte ter mikrosubjekte na 
notranjem prometnem trgu ali jih nesorazmerno ovirati;

E. ker je turistični sektor osrednjega pomena za gospodarstvo v več državah članicah; ker 
je ta sektor izrazito sezonske narave in bi mogla skupni pristop in politika EU ugodno 
vplivati nanj;

F. ker morajo države članice zaradi pandemije covida-19 svojim malim in srednjim 
podjetjem zagotoviti vso potrebno podporo, zlasti z uporabo prožnosti pri pravilih o 
državni pomoči, a tako, da na enotnem trgu med malimi in srednjimi podjetji iz 
različnih držav ne bi prišlo do hujših motenj konkurence od sedanjih; ker bi lahko 
zapletenost upravnih postopkov in pretirano pravno urejanje negativno vplivala na mala 
in srednja podjetja;

G. ker je financiranje velike večine malih in srednjih podjetij odvisno od bančnega 
sektorja; ker je treba v bančnem sektorju racionalizirati zahteve za stranke, da bodo 
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mala in srednja podjetja lažje dostopala do financiranja; ker evropska konkurenčnost 
kljub razlikam med državami članicami na splošno zaostaja za konkurenčnostjo drugih 
razvitih gospodarstev, kar ogroža potencial Evrope za ustvarjanje bogastva in blaginje; 
ker se večina malih in srednjih podjetij preživlja z delovanjem na nacionalnem trgu;

H. ker je nekaj digitalnih platform, ki sicer obvladujejo trg, močno prizadelo veliko malih 
in srednjih podjetij v prometnem sektorju, na primer tista, ki zagotavljajo aktivno 
mobilnost v mestih, prevoz potnikov in turistične storitve; ker digitalizacija in spletne 
platforme obenem prinašajo velik izziv kot tudi izredno priložnost za evropska mala in 
srednja podjetja ter so pomembne za njihov poslovni uspeh, saj ustvarjajo priložnosti za 
zaposlovanje in rast, izboljšujejo operativno učinkovitost, zagotavljajo varnost podatkov 
in pomagajo dosegati potrošnike;

1. ugotavlja, da se je ob pandemiji covida-19 pokazalo, kako pomembna so mala in 
srednja podjetja v prometnem sektorju za gospodarstvo in podjetništvo, saj je 
neprekinjen prevoz blaga bistven, da se omogoči tekoče in nemoteno delovanje 
dobavnih verig za različne vrste blaga ter prevoz delavcev v ključnih sektorjih; 
poudarja, da mala in srednja podjetja v turističnem sektorju doživljajo neverjetne težave 
zaradi pandemije in posledičnih nevzdržnih razmer v zvezi z denarnimi tokovi in 
prihodki, nekatera lahko padejo celo v hudo likvidnostno krizo; poziva Komisijo, naj 
sprejme revidirano strategijo za evropska mala in srednja podjetja, pri čemer naj 
upošteva vpliv covida-19, nenehno spreminjajoče se zdravstvene in varnostne zahteve, 
delovanje notranjega trga ter lokalne, regionalne in nacionalne potrebe, obenem pa naj 
krepi in spodbuja tudi podjetja; pripoznava, da bo nova industrijska politika pripomogla 
k ponovni industrializaciji držav članic; pozdravlja zavezo Komisije, da bo kot prvi 
korak za obvladovanje ogromne količine novih predpisov uvedla načelo „za enega 
sprejetega se eden odpravi“, a opozarja, da to zgolj ohranja sedanje stanje in da je ukrep 
premalo velikopotezno zastavljen;

2. poudarja, kako pomembna je podpora držav članic in EU za pomoč malim in srednjim 
podjetjem, ki so v težavah, saj jim je treba zagotoviti nadaljnje poslovanje, jim 
omogočiti ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter obvarovati njihov zaslužek, ob 
tem pa spoštovati tudi pravice delavcev; poziva k časovnemu načrtu, s katerim bi 
upravne stroške in bremen zmanjšali za vsaj 30 %, ter k omogočanju lažjega dostopa do 
financiranja, s čimer bi spodbudili naložbe v strateške vrednostne verige; poziva 
Komisijo, države članice in lokalne oblasti, naj v okviru svojih političnih programov na 
prvo mesto postavijo poslovno ozračje in konkurenčnost; poudarja, da je treba na ravni 
EU okrepiti podporo malim in srednjim podjetjem v teh sektorjih; poziva Komisijo, naj 
zasnuje konkretne pobude za okrevanje gospodarstva; nadalje poziva Komisijo, naj 
razmisli o tem, da bi skupaj z državami članicami, mesti ali regionalnimi organi 
sofinancirala nekatere sheme, na primer zagotavljanje vavčerjev ali popustov za turiste, 
s čimer bi povečali turistično potrošnjo v korist manjših lokalnih podjetij v regijah, ki so 
odvisne od turizma; poziva Komisijo, naj spremlja razmere in oceni, ali bo poleg že 
napovedanih ukrepov mogoče dodeljevati tudi nujno in sektorsko pomoč, vštevši 
finančna sredstva in kapitalizacijo, dokler se turistični in prometni tokovi ne bodo vrnili 
na predpandemijsko raven; meni, da bi bilo treba podporo nameniti tudi za srednjeročno 
posodobitev teh dejavnosti, da bi se uskladile z najnovejšimi podnebnimi in okoljskimi 
cilji ter drugimi standardi EU, na primer glede delovnih pogojev; poziva k oblikovanju 
akcijskega načrta, s katerim bi zagotovili delovanje prometnih dejavnosti, osredotočenih 
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na odzivanje na prihodnje krize, ki bi utegnile prizadeti prometni in turistični sektor, 
zato da bi ustvarili pravno varnost za podjetja in državljane, povečali trajnost in 
konkurenčnost ter upoštevali dodano vrednost, ki jo te dejavnosti prinašajo 
gospodarstvu v EU;

3. opozarja na nedostopnost novega načrta EU za gospodarsko okrevanje za številna mala 
in srednja podjetja, ki so jih prizadele posledice pandemije; poziva k večji vlogi EU pri 
financiranju za podporo plačilni zmožnosti malih in srednjih podjetij ter za delovna 
mesta, plače in pravice delavcev in za omejevanje škodljivih učinkov pretirane 
zadolženosti; meni, da bi morale države članice preučiti možne ukrepe, kot so davčne 
olajšave, začasna odložitev odplačevanja bančnih posojil in rešitve za kritje tveganj, ki 
jih imajo ponudniki storitev, dokler se turizem in prometni tokovi ne obnovijo;

4. meni, da bosta preoblikovanje in nemoteno delovanje malih, srednjih in zagonskih 
podjetij na področju trajnostnega prometa in turizma spodbudila okrevanje in odpornost 
v obdobju po pandemiji covida-19, in sicer z ustvarjanjem stalnih kakovostnih delovnih 
mest ter z izmenjavo in usklajevanjem dobre prakse držav članic; poziva, naj se ta 
prehod uskladi s podnebnimi in okoljskimi cilji EU;

5. meni, da cilji strategije za mala in srednja podjetja za trajnostno in digitalno Evropo ne 
bi smeli biti osredotočeni le na sodelovanje teh podjetij v „pomembnih projektih 
skupnega evropskega interesa“, temveč bi morali zajemati tudi sofinanciranje lokalnih 
ali regionalnih shem v procesu oblikovanja politike ter pri tem upoštevati načelo 
„najprej pomisli na male“ in poskrbeti za celovito uporabo testa za mala in srednja 
podjetja v ocenah učinka, pri čemer bi bilo treba opozoriti tudi na to, kdaj bi utegnili 
politični predlogi privesti do premika proizvodnje v zunanje izvajanje, a ob tem 
priznavati nacionalno avtonomijo; meni, da bi bilo treba cilje uresničevati z 
dolgoročnimi, v rasti usmerjenimi politikami, ki bi spodbujale konkurenčnost evropskih 
malih in srednjih podjetij in bi imele tudi ustrezno neposredno finančno podporo in 
druge vire v novem večletnem finančnem okviru, zlasti pa kohezijske politike, tako da 
bi lahko države članice spodbujale prehod teh podjetij na trajnost in digitalizacijo, kar je 
še posebej pomembno za najmanj razvite države in regije, tudi najbolj oddaljene, otoške 
in obrobne regije; vztraja, da je treba malim in srednjim podjetjem zagotoviti podporo 
za izpopolnjevanje delovne sile v svojem sektorju, s posebnim poudarkom na digitalnih 
znanjih in spretnostih, finančnem izobraževanju in inovativnih tehnologijah, ter 
zapolniti tudi vrzel, ki jo na tem področju doživljajo ženske; poudarja, da je treba s 
poenostavitvijo postopkov zagotoviti boljši dostop do javnih naročil; je zaskrbljen, ker 
se večina malih in srednjih podjetij, zlasti podjetja z omejeno kapitalizacijo, spoprijema 
s težavami pri dostopanju do sredstev EIB, in poziva, naj se pogoji za dostop uskladijo z 
dejanskimi okoliščinami teh podjetij v državah članicah; poudarja, da je treba poskrbeti 
za sinergijo in dopolnjevanje med že obstoječimi rešitvami financiranja ter poenostaviti 
upravne postopke in zmanjšati upravno breme in stroške za upravičence;

6. meni, da bi morali biti cilji strategije EU za mala in srednja podjetja skladni z njihovim 
dejanskim deležem v gospodarstvu in strukturnimi pomanjkljivostmi ter z dostojnimi 
zaposlitvenimi in delovnimi pogoji v različnih gospodarskih sektorjih; poudarja, da je 
treba sprejeti ukrepe za ohranitev konkurenčnosti v krožnem gospodarstvu ter okoljske 
cilje iz evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma; poziva, naj se malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, zlasti v primerjavi z velikimi 
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podjetji s pomembnim tržnim položajem, pri čemer je treba upoštevati tudi pogajalsko 
moč velikih podjetij, kadar nastopajo v vlogi dobaviteljev oziroma strank malih in 
srednjih podjetij;

7. poziva, da bi bilo treba finančne institucije, vključno z javnimi in zasebnimi bankami, 
spodbuditi k podpiranju malih in srednjih podjetij ter da bi bilo treba okrepiti tudi 
ustrezne zmogljivosti javnih organov na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski 
ravni; meni, da bi morali ti javni organi med drugim prispevati k oblikovanju in 
izvajanju programov usposabljanja za vodstvene delavce in osebje na področju 
organizacijskega, tehnološkega in komercialnega upravljanja, zlasti za mikropodjetja; 
poziva, da je treba poskrbeti za dobro zastopanost malih in srednjih podjetij v postopku 
javnega posvetovanja, zato da se ustrezno zberejo in analizirajo njihova stališča in se 
vključijo v ocene učinka; poziva, da je treba izboljšati učinkovitosti orodij za pomoč 
malim in srednjim podjetjem pri spoprijemanju z nepoštenimi ali diskriminatornimi 
pravili in odločitvami ter ozaveščati podjetja, da obstajajo mehanizmi za reševanje te 
problematike; meni, da bi bilo treba dosti več ozaveščati, saj raziskave iz nekaterih 
držav EU kažejo, da le 15 % podjetij pozna mrežo SOLVIT, še veliko manj pa se jih 
odloči za njegovo uporabo;

8. opozarja, da se tako imenovane digitalne platforme pravno urejajo na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; poudarja, da je treba preprečiti nepošteno konkurenco, 
omogočiti pravno varnost podjetjem in potrošnikom ter zagotoviti spoštovanje pravic 
delavcev in varnost uporabnikov; pozdravlja, da je Komisija nedavno začela javno 
posvetovanje o aktu o digitalnih storitvah; z zanimanjem pričakuje objavo ravno 
nastajajoče študije Komisije o vplivu kratkoročnega najema; poudarja, da so potrebni 
namenski ukrepi za posodobitev storitev javnega prevoza (npr. taksislužb ali 
avtobusnega sektorja) in prehod na pametno in trajnostno mobilnost v mestih;

9. meni, da bo imela uporaba podatkov v prometnem sektorju pomembno vlogo, saj bo 
omogočila izmenjavo podatkov, izboljšala njihovo kakovost in podpirala tudi njihovo 
interoperabilnost, kar bo spodbudilo inovacije v tem sektorju in okrepilo njegovo 
konkurenčnost na svetovni ravni; v zvezi s tem poziva k financiranju, ki bo ustrezalo 
naložbenim potrebam malih in srednjih podjetij;

10. opozarja na potencial digitalizacije in spletnih platform za ustvarjanje boljših in 
privlačnejših priložnosti za ženske; poziva k oblikovanju akcijskega načrta, s katerim bi 
dodobra izkoristili potencial ženskega podjetništva in spodbudili zaposlovanje žensk v 
turističnih in prometnih malih in srednjih podjetjih;

11. izpostavlja prizadevanja nekaterih evropskih mest pri reševanju negativnega učinka 
kratkoročnega najema na pravico do stanovanja in z zanimanjem pričakuje izsledke 
študije, ki jo ravno izvaja Evropska komisija, v upanju na uskladitev poslovne 
dejavnosti z javnim interesom, zlasti v primeru malih in srednjih podjetij.
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