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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dėl taikomų judumo apribojimų COVID-19 protrūkis labiausiai paveikė 
transporto ir turizmo sektoriuose veikiančias labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ);

B. kadangi po COVID-19 protrūkio nelygybė tarp valstybių narių, kiek tai susiję su 
parama, kurią jos gali suteikti savo MVĮ, gali dar labiau iškraipyti konkurenciją 
bendrojoje rinkoje tarp skirtingų šalių MVĮ;

C. kadangi daugelį transporto sektoriaus MVĮ, pvz., tas, kurios teikia taksi ir turizmo 
paslaugas, labai paveikė nesąžininga tarptautinių įmonių konkurencija, vadinamosios 
skaitmeninės platformos, kurios sugebėjo apeiti tam tikras kitoms įmonėms nustatytas 
teisines prievoles, taip prisidėdamos prie socialinio dempingo, darbo vietų reguliavimo 
panaikinimo ir daugelio įmonių nemokumo;

1. pažymi, kad COVID-19 krizė parodė transporto sektoriuje veikiančių MVĮ svarbą 
ekonomikai ir verslui, atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas krovinių vežimas buvo 
labai svarbus siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią rimtą 
likvidumo krizę; pabrėžia valstybės intervencijos svarbą siekiant paremti sunkumų 
patiriančias MVĮ, užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir pagarbą 
darbuotojų teisėms;  pabrėžia, kad reikia didinti paramą MVĮ šiuose sektoriuose ES 
lygmeniu ir spręsti didžiulių skirtumų, atsirandančių dėl skirtingo nacionalinės paramos 
lygio, problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius ir įvertinti galimybę teikti skubią 
paramą, papildančią jau paskelbtas priemones, įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, 
kol turizmo ir transporto srautai grįš į ankstesnį lygį;

2. mano, kad „Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategijos“ tikslai turėtų būti visiškai 
suderinti su finansiniais ir kitais ištekliais, kad valstybės narės galėtų skatinti MVĮ 
perėjimą prie darnesnio vystymosi ir skaitmeninimo, nes tai ypač svarbu mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir regionams įgyvendinant sanglaudos politiką; pabrėžia, kad šie 
tikslai negali būti prieštaringi ir, priešingai, turi būti taikomi kartu su priemonėmis, 
kuriomis siekiama išsaugoti darbo vietas, užtikrinant darbuotojų teises, ir gerinti darbo 
sąlygas įvairiuose veiklos sektoriuose; 

3. pripažįsta, kad kai kurios valstybės ir miestai gali uždrausti arba labiau reguliuoti 
vadinamųjų skaitmeninių platformų veiklą; pabrėžia, kad reikia skubiai platesniu mastu 
reglamentuoti šias platformas siekiant užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir 
užtikrinti darbuotojų teisių laikymąsi bei naudotojų saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms modernizuoti.


