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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Mikroföretag, små och medelstora företag och nystartade företag inom transport- och 
turismsektorerna har drabbats hårdast av covid-19-utbrottet, och ett betydande antal av 
dessa företag står på randen till konkurs på grund av de begränsningar av rörligheten 
och de hälsoprotokoll för hotell- och restauranginrättningar som införts och den 
minskade efterfrågan som följt vad gäller passagerartransporter. Den nuvarande 
situationen motiverar även en europeisk turismpolitik som kan stödjas av en budgetpost 
i nästa fleråriga budgetram, och för brådskande och innovativa åtgärder som sätter 
transporter i centrum för en snabb nystart av den ekonomiska återhämtningen. Transport 
och turism är sektorer som inverkar på tillståndet för miljön. Små och medelstora 
företag och uppstartsföretag kommer att spela en central roll i övergången till hållbar 
transport och turism.

B. Såväl på nationell som på europeisk nivå är mikroföretagen och de små och medelstora 
företagen mycket komplexa men samtidigt heterogena, på grund av sin storlek och de 
olika verksamhetsområden de täcker, eftersom alla företag har sin egen – och ibland 
mycket olikartade – dynamik, särskilt om man ser till den ekonomiska, finansiella, 
sociala eller till och med politiska dynamik som utmärker dem. De små och medelstora 
företagen inom transport- och turismsektorerna bör kunna bedriva sin verksamhet på 
lika villkor.

C. Antalet små och medelstora företag som verkar inom transport- och turismsektorerna 
har ökat till en respektive två miljoner, och står för sammanlagt mer än 16 miljoner 
jobb. Små och medelstora företag utgör den stora merparten av företagen inom 
transportsektorn och har därmed störst potential att skapa arbetstillfällen och 
ekonomiska framsteg.

D. Transportsektorn är strategisk för EU:s och medlemsstaternas utveckling, för deras 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning, för deras ekonomiers förmåga att 
fungera väl och för deras befolkningars möjlighet till rörlighet. Små och medelstora 
företag i dessa sektorer möter flera hinder för sin verksamhet, såsom vägtullar, brist på 
stödinfrastruktur eller andra hinder. Det är viktigt att säkerställa minskad byråkrati för 
mikroföretag och små och medelstora företag, och bedöma genomförandet av all ny 
EU-lagstiftning som har negativ inverkan på eller oproportionerligt hindrar dem som 
driver mikroföretag eller små och medelstora företag på den internationella 
transportmarknaden.

E. Turismsektorn är mycket viktig för ekonomin i flera medlemsstater. Denna sektor har 
en säsongsbetonad profil och skulle kunna dra nytta av en gemensam EU-strategi och 
EU-politik.

F. Till följd av utbrottet av covid-19 måste medlemsstaterna erbjuda det stöd som behövs 
och som de klarar att ge till sina små och medelstora företag, särskilt genom att utnyttja 
flexibiliteten i reglerna för statligt stöd, utan att förvärra befintliga snedvridningar av 
konkurrensen på den inre marknaden mellan små och medelstora företag från olika 
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länder. Komplexiteten i administrativa förfaranden och överreglering kan vara ett hinder 
för små och medelstora företag.

G. En överväldigande majoritet små och medelstora företag är beroende av bankerna för 
sin finansiering. Inom banksektorn behövs strömlinjeformade kundkrav, så att små och 
medelstora företag lättare kan få tillgång till lån. Det finns skillnader mellan 
medlemsstaterna, men generellt sett släpar den europeiska konkurrenskraften efter andra 
utvecklade ekonomier, vilket hotar Europas potential att skapa välstånd och välfärd. 
Majoriteten av små och medelstora företag lever av och för nationella marknader.

H. Många små och medelstora företag inom transportsektorn, som exempelvis 
tillhandahåller aktiv rörlighet i städer, passagerartransport och turismtjänster, har 
allvarligt påverkats av att ett begränsat antal plattformar dominerar marknaden. 
Digitalisering och onlineplattformar utgör både en stor utmaning och en möjlighet för 
de europeiska små och medelstora företagen, och är relevanta för deras kommersiella 
framgångar genom att skapa arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter, förbättra 
driftseffektiviteten, garantera datasäkerhet och medverka till att konsumenterna nås på 
ett bättre sätt.

1. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har visat hur viktigt det är för ekonomin 
och näringslivet att små och medelstora företag är verksamma inom transportsektorn, 
särskilt om man tänker på att kontinuiteten i godstransporterna har varit grundläggande 
för att säkerställa att distributionskedjorna för olika typer av varor fungerar snabbt och 
smidigt, och även transporterna av arbetstagare inom viktiga sektorer har varit 
avgörande. Parlamentet understryker att små och medelstora företag inom turismsektorn 
står inför aldrig tidigare skådade svårigheter med en allvarlig likviditetskris på grund av 
ohållbara kassaflöden, intäktssituationen och nya passagerarmönster till följd av 
utbrottet av covid-19. Parlamentet uppmanar kommissionen att anta en reviderad 
strategi för europeiska små och medelstora företag, med beaktande av effekterna av 
covid-19, de ständigt föränderliga hälso- och säkerhetskraven, den inre marknadens 
funktion samt de lokala, regionala och nationella behoven, samtidigt som man stärker 
och stimulerar företagen. Parlamentet erkänner den nya industripolitikens bidrag till 
återindustrialiseringen av medlemsstaterna, och välkomnar kommissionens åtagande att 
införa principen ”en in och en ut” som ett första steg för att hejda flödet av ny 
lagstiftning, men påminner om att detta enbart upprätthåller status quo, vilket inte är en 
tillräckligt långtgående ambition.

2. Europaparlamentet betonar vikten av medlemsstaternas och EU:s stöd för att hjälpa små 
och medelstora företag i svårigheter, säkerställa deras fortsatta verksamhet, bevara och 
skapa arbetstillfällen och skydda inkomster, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter 
respekteras. Parlamentet efterlyser en färdplan för att minska de administrativa 
kostnaderna och bördorna med minst trettio procent och underlätta tillgången till 
finansiering samt främja investeringar i strategiska värdekedjor. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att göra företagsklimatet 
och konkurrenskraften till yttersta prioriteringar på sin politiska agenda. Parlamentet 
understryker behovet av att stärka stödet till små och medelstora företag inom dessa 
sektorer på EU-nivå, och uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta initiativ för 
återhämtning. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att överväga 
medfinansiering av olika system tillsammans med medlemsstater, städer eller regionala 
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myndigheter, exempelvis tillhandahållande av värdecheckar eller rabatter för att gynna 
turister och öka deras spenderande av pengar i mindre, lokala företag i turismberoende 
regioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka hur situationen utvecklas 
och bedöma möjligheten till förstärkt krisstöd och sektorspecifikt stöd utöver redan 
aviserade åtgärder, även genom finansiering och kapitalisering, fram till dess att 
turismen och transportflödena kommit igång igen och ligger på samma nivåer som före 
pandemin. Parlamentet anser att stödet även bör fokusera på och främja en 
modernisering av företagens verksamhet efter halva tiden, i syfte att anpassa dem till 
EU:s senaste klimat- och miljömål och andra EU-normer, såsom arbetsvillkor. 
Parlamentet efterlyser inrättande av en handlingsplan för att garantera att 
transportverksamheten fungerar, med fokus på att kunna reagera på framtida kriser som 
kan drabba transport- och turismsektorerna, skapa rättslig förutsebarhet för företag och 
medborgare, öka hållbarheten och konkurrenskraften samt ta hänsyn till det mervärde 
som dessa sektorer tillför ekonomin i EU.

3. Europaparlamentet framhåller att EU:s nya återhämtningsplan inte är tillgänglig för 
många små och medelstora företag som påverkas negativt av pandemins konsekvenser. 
Parlamentet efterlyser en större roll för EU när det gäller finansiering för att stödja de 
små och medelstora företagens solvens, liksom arbetstillfällen, löner och arbetstagares 
rättigheter, och begränsa de skadliga effekterna av alltför stor skuldsättning. 
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör undersöka möjliga åtgärder, såsom 
skattelättnader, tillfälligt uppskov med återbetalning av banklån och lösningar för att 
täcka de risker som tjänsteleverantörerna löper fram till dess att turism- och 
transportflödena återkommer.

4. Europaparlamentet anser att omställning och friktionsfri drift av små och medelstora 
företag och nystartade företag inom sektorerna för hållbara transporter och hållbar 
turism kommer att stimulera återhämtningen och motståndskraften efter covid-19, 
främst genom att skapa permanenta arbetstillfällen av hög kvalitet och genom utbyte 
och samordning av bästa praxis mellan medlemsstaterna. Parlamentet önskar att denna 
omställning ska anpassas till EU:s klimat- och miljömål.

5. Europaparlamentet anser att målen i strategin för små och medelstora företag för ett 
hållbart och digitalt Europa inte bara bör vara inriktade på små och medelstora företags 
deltagande i viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, utan även bör överväga 
samfinansiering av lokala eller regionala system i beslutsprocessen enligt principen 
”tänk småskaligt först” och med full tillämpning av testet för små och medelstora 
företag i konsekvensbedömningarna, och även signalera när politiska förslag kan leda 
till utkontraktering av produktionen, samtidigt som den nationella 
självbestämmanderätten erkänns. Parlamentet anser vidare att målen bör nås genom 
långsiktig och tillväxtinriktad politik som främjar de europeiska små och medelstora 
företagens konkurrenskraft, och matchas fullt ut genom direkt ekonomiskt stöd och 
andra resurser för att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja de små och 
medelstora företagens omställning till hållbarhet och digitalisering, vilket är särskilt 
viktigt för mindre utvecklade länder och regioner, inklusive de yttersta randområdena, 
öområden och avlägsna områden, inom ramen för den nya fleråriga budgetramen och i 
synnerhet sammanhållningspolitiken. Det är mycket viktigt att tillhandahålla stöd till 
små och medelstora företag för att höja kompetensen hos arbetskraften inom sektorn, 
med särskilt fokus på digital kompetens och innovativ teknik, och även försöka åtgärda 



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

SV

det faktum att många kvinnor halkat efter på detta område. Parlamentet poängterar 
behovet av att säkra bättre tillgång till offentlig upphandling genom förenklade 
förfaranden. Parlamentet är bekymrat över att de flesta små och medelstora företag har 
svårt att få tillgång till finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB), särskilt 
företag med begränsat kapital, och önskar att villkoren för tillgång till EIB-finansiering 
ska anpassas efter den verklighet som råder för de små och medelstora företagen i 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar dessutom vikten av att säkerställa synergieffekter 
och komplementaritet mellan befintliga finansieringslösningar, och understryker 
behovet av att förenkla förfarandena och minska de administrativa bördorna och 
kostnaderna för stödmottagarna.

6. Europaparlamentet betonar att målen för EU:s strategi för små och medelstora företag 
bör hänga samman med företagens verkliga proportion i näringslivet och deras 
strukturella svagheter samt med anständiga anställnings- och arbetsvillkor inom de olika 
verksamhetssektorerna. Parlamentet framhåller behovet av att vidta åtgärder för att 
skydda konkurrenskraften i en cirkulär ekonomi samt de miljömål som fastställs i den 
europeiska gröna given och i Parisavtalet. Parlamentet begär att lika villkor för alla små 
och medelstora företag ska säkerställas, och att man då särskilt måste tänka på stora 
företag med betydande marknadsställning och även beakta storföretagens 
förhandlingsposition som leverantörer och/eller kunder till små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet efterlyser incitament för finansinstitut, inbegripet offentliga och 
privata banker, och en förstärkning av offentliga myndigheters kapacitet på lokal, 
regional, nationell och europeisk nivå för att stödja de små och medelstora företagen. 
Parlamentet anser, särskilt när det gäller mikroföretag, att dessa offentliga organ bland 
annat bör bidra till att utforma och genomföra utbildningsprogram för chefer och 
personal inom organisatorisk, teknisk och kommersiell förvaltning. Det måste 
säkerställas att små och medelstora företag är väl företrädda i det offentliga 
samrådsförfarandet, så att det står klart att deras åsikter vederbörligen och på lämpligt 
sätt samlas in, analyseras och representeras i konsekvensbedömningarna. Parlamentet 
efterlyser en effektivisering av de verktyg som är avsedda att hjälpa små och medelstora 
företag att hantera orättvisa eller diskriminerande regler och beslut, och önskar att de 
små och medelstora företagen ska bli mer medvetna om att det finns sådana 
problemlösningsmekanismer att tillgå. Parlamentet påpekar att särskilt de 
medvetandehöjande åtgärderna måste ökas väsentligt, eftersom undersökningar i vissa 
EU-länder visar att endast femton procent av företagen känner till Solvit-nätverket och 
att långt färre har beslutat sig för att använda det.

8. Europaparlamentet noterar att de så kallade digitala plattformarna regleras på nationell, 
regional och lokal nivå. Parlamentet understryker behovet av att förhindra illojal 
konkurrens och åstadkomma rättslig förutsebarhet för företag och kunder, liksom 
respekt för arbetstagarnas rättigheter och användarnas säkerhet. Parlamentet välkomnar 
det offentliga samråd som kommissionen nyligen inlett avseende lagstiftningen om 
digitala tjänster. Parlamentet ser fram emot offentliggörandet av kommissionens 
pågående studie om effekterna av korttidsuthyrning. Parlamentet betonar behovet av 
särskilda åtgärder för att modernisera de offentliga transporttjänsterna (t.ex. taxi- och 
bussbranscherna) och att gå i riktning mot en smart och hållbar rörlighet i städer.

9. Europaparlamentet anser att användningen av data kommer att spela en viktig roll inom 
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transportsektorn genom att underlätta datadelning, förbättra datakvaliteten och främja 
datainteroperabilitet, och därigenom gynna innovation inom sektorn och stärka dess 
globala konkurrenskraft. Parlamentet efterlyser lämplig finansiering för att matcha de 
små och medelstora företagens investeringsbehov i detta avseende.

10. Europaparlamentet noterar den potential som digitaliseringen och onlineplattformarna 
erbjuder för att skapa bättre och mer lockande möjligheter för kvinnor. Parlamentet 
efterlyser en handlingsplan för att frigöra den fulla potentialen i kvinnligt 
entreprenörskap och öka kvinnors sysselsättning i små och medelstora företag inom 
turism och transport.

11. Europaparlamentet betonar de insatser som gjorts i vissa europeiska städer för att 
hantera de negativa effekterna av korttidsuthyrning när det gäller rätten till bostad, och 
ser fram emot resultaten från den studie som nu görs av kommissionen, i hopp om att 
företagsverksamheten ska kunna förenas med samhällsintresset, särskilt vad gäller små 
och medelstora företag.
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