
PA\1206248HU.docx PE652.524v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2020/0000(INI)

5.6.2020

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról
(2020/0000(INI))

A vélemény előadója: João Ferreira



PE652.524v01-00 2/4 PA\1206248HU.docx

HU

PA_NonLeg



PA\1206248HU.docx 3/4 PE652.524v01-00

HU

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel a mobilitást akadályozó korlátozások érvényesítése miatt a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány;

B. mivel a Covid19-világjárvány kitörését követően a kkv-knak nyújtott támogatás 
tekintetében a tagállamok között fennálló egyenlőtlenség valószínűleg súlyosbítani 
fogja a különböző országokból származó kkv-k közötti verseny torzulását az egységes 
piacon;

C. mivel a közlekedési ágazatban működő számos kkv-t – például a taxi- és az 
idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtókat – súlyosan érintette a multinacionális 
vállalatok által támasztott tisztességtelen verseny, az úgynevezett digitális platformok, 
amelyek képesek voltak megkerülni más vállalatokra rótt bizonyos jogi 
kötelezettségeket, és ezáltal hozzájárultak a szociális dömpinghez, a munkahelyi 
deregulációhoz és számos vállalkozás fizetésképtelenségéhez;

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság bebizonyította, hogy a közlekedési ágazatban 
működő kkv-k gazdasági és üzleti szempontból fontos jelentőséggel bírnak, szem előtt 
tartva, hogy a folyamatos árufuvarozás alapvető fontosságú a különböző típusú áruk 
ellátási lánca működésének biztosításához, csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása a 
kulcsfontosságú ágazatokban; hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi ágazatban 
működő kkv-k eddig soha nem tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek között súlyos 
likviditási válsággal kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz helyzetben lévő kkv-k 
támogatására irányuló állami beavatkozás fontosságát, biztosítva a munkahelyek 
megtartását, a jövedelmek védelmét és a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását;  
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti támogatás különböző mértékéből eredő hatalmas 
egyenlőtlenségeket; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a fejleményeket, és 
mérlegelje a már bejelentett intézkedéseken – többek között a finanszírozáson és a 
tőkésítésen – túli sürgősségi támogatás lehetőségét mindaddig, amíg az idegenforgalom 
és a közlekedés vissza nem áll a korábbi szintekre;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és digitális Európára irányuló kkv-stratégia célkitűzéseit 
teljes mértékben ki kell egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal annak érdekében, 
hogy a tagállamok előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra és digitalizációra való 
átállását, ami a kohéziós politika keretében különösen fontos a legkevésbé fejlett 
országok és régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző tevékenységi ágazatokban; 

3. elismeri, hogy számos államnak és városnak lehetősége van az úgynevezett digitális 
platformok tevékenységének tiltására vagy szigorú szabályozására; hangsúlyozza, hogy 
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sürgősen szükség van e platformok szélesebb körű szabályozására a tisztességtelen 
verseny megakadályozása, valamint a munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy konkrét 
intézkedésekre van szükség a taxiszolgáltatások modernizálása érdekében.


