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ET

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liikuvuspiirangute jõustamise tõttu mõjutab COVID-19 puhang kõige 
rohkem transpordi- ja turismisektori mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEsid);

B. arvestades, et COVID-19 puhangu järel võib liikmesriikidevaheline ebavõrdsus toetuse 
osas, mida nad oma VKEdele anda suudavad, süvendada konkurentsimoonutusi ühtsel 
turul eri riikide VKEde vahel;

C. arvestades, et paljusid transpordisektori VKEsid, näiteks takso- ja turismiteenuseid 
osutavaid VKEsid on tõsiselt mõjutanud ebaõiglane konkurents rahvusvaheliste 
ettevõtetega, nn digitaalsete platvormidega, mis on suutnud mööda hiilida teatavatest 
teistele ettevõtetele kehtestatud õiguslikest kohustustest, aidates seeläbi kaasa 
sotsiaalsele dumpingule, töökohtade dereguleerimisele ja paljude ettevõtete 
maksejõuetusele;

1. märgib, et COVID-19 kriis on näidanud transpordisektoris tegutsevate VKEde tähtsust 
majandusele ja ettevõtlusele, arvestades, et katkematu kaubavedu on olnud väga oluline, 
et tagada eri liiki kaupade tarneahelate toimimine, samuti töötajate transport 
esmatähtsates sektorites; rõhutab, et turismisektori VKEd seisavad silmitsi 
enneolematute raskustega, sealhulgas pandeemiast tingitud tõsise likviidsuskriisiga; 
rõhutab, kui oluline on riigi sekkumine raskustes olevate VKEde toetamiseks, et tagada 
töökohtade säilimine, sissetulekute kaitse ja töötajate õiguste austamine; rõhutab 
vajadust suurendada nende sektorite VKEde toetamist ELi tasandil ja tegeleda tohutu 
ebavõrdsusega, mis tuleneb riiklike toetuste erinevast tasemest; kutsub komisjoni üles 
jälgima arenguid ja hindama võimalust pakkuda lisaks juba väljakuulutatud meetmetele 
erakorralist toetust, sealhulgas rahastamist ja kapitaliseerimist, kuni turismi- ja 
transpordivood on saavutanud jälle oma varasema taseme;

2. on seisukohal, et kestliku ja digitaalse Euroopa kujundamise VKEde strateegia 
eesmärkidega peaksid täielikult kaasnema rahalised ja muud vahendid, et võimaldada 
liikmesriikidel edendada VKEde üleminekut kestlikkusele ja digiteerimisele, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika kontekstis eriti oluline vähim arenenud riikide ja piirkondade 
jaoks; rõhutab, et sellised eesmärgid ei tohi olla vastuolus meetmetega, mille abil kaitsta 
õigustega tööhõivet ja töötingimuste parandamist erinevates tegevusvaldkondades ning 
peavad hoopis neid toetama; 

3. tõdeb, et mitmed riigid ja linnad on suutnud keelata nn digitaalsete platvormide 
tegevuse või seda rangelt reguleerida; rõhutab tungivat vajadust neid platvorme laiemalt 
reguleerida, et vältida ebaausat konkurentsi ning tagada töötajate õiguste ja kasutajate 
ohutuse austamine; rõhutab samal ajal vajadust võtta konkreetseid meetmeid 
taksoteenuste ajakohastamiseks.


