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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu 
qed jiġu l-aktar affettwati mit-tifqigħa tal-COVID-19 minħabba l-infurzar tar-
restrizzjonijiet fuq il-mobilità;

B. billi, wara t-tifqigħa tal-COVID-19, l-inugwaljanza bejn l-Istati Membri f'termini tal-
appoġġ li huma kapaċi jagħtu lill-SMEs tagħhom x'aktarx li taggrava d-distorsjonijiet 
tal-kompetizzjoni fis-suq uniku bejn l-SMEs minn pajjiżi differenti;

C. billi ħafna SMEs fis-setturi tat-trasport, bħal dawk li jipprovdu servizzi tat-taksi u tat-
turiżmu, ġew affettwati serjament minn kompetizzjoni inġusta minn kumpaniji 
multinazzjonali, l-hekk imsejħa pjattaformi diġitali li rnexxielhom iduru ma' ċerti 
obbligi legali imposti fuq kumpaniji oħra, u b'hekk ikkontribwew għad-dumping soċjali, 
għad-deregolamentazzjoni tal-post tax-xogħol u għall-insolvenza ta' ħafna negozji;

1. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 tat prova tal-importanza għall-ekonomija u għan-
negozju li għandhom l-SMEs li joperaw fis-settur tat-trasport, meta wieħed iżomm 
f'moħħu li t-trasport mhux interrott ta' merkanzija kien essenzjali biex jiġi żgurat il-
funzjonament tal-ktajjen tal-provvista għal diversi tipi ta' prodotti, kif kien ukoll it-
trasport ta' ħaddiema f'setturi ewlenin; jenfasizza li l-SMEs fis-settur tat-turiżmu qed 
jiffaċċjaw diffikultajiet bla preċedent, inkluża kriżi ta' likwidità serja minħabba l-
pandemija; jenfasizza l-importanza ta' intervent mill-istat biex isostni lill-SMEs 
f'diffikultà, jiżgura ż-żamma tal-impjiegi, il-protezzjoni tal-pagi u r-rispett tad-drittijiet 
tal-ħaddiema;  jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ għall-SMEs f'dawn is-setturi fil-
livell tal-UE u li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi enormi li jirriżultaw minn livelli 
differenti ta' appoġġ nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-iżviluppi u 
tivvaluta l-possibilità ta' appoġġ ta' emerġenza flimkien ma' miżuri diġà mħabbra, 
inklużi l-finanzjament u l-kapitalizzazzjoni, sakemm il-flussi turistiċi u tat-trasport 
ikunu reġgħu lura għal-livelli preċedenti tagħhom;

2. Iqis li l-objettivi ta' "Strateġija għall-SMEs għal Ewropa Sostenibbli u Diġitali" 
għandhom ikunu akkumpanjati għalkollox minn riżorsi finanzjarji u riżorsi oħra biex l-
Istati Membri jkunu jistgħu jippromwovu t-tranżizzjoni tal-SMEs lejn is-sostenibbiltà u 
d-diġitalizzazzjoni, ħaġa li hija ta' importanza partikolari għall-pajjiżi u r-reġjuni l-inqas 
żviluppati fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni; jenfasizza li dawn l-objettivi ma jistgħux 
ikunu kontradittorji u, għall-kuntrarju, iridu jakkumpanjaw miżuri biex jiġi 
ssalvagwardjat l-impjieg bid-drittijiet u biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fid-
diversi setturi ta' attività; 

3. Jirrikonoxxi li għadd ta' stati u bliet huma kapaċi jipprojbixxu jew jirregolaw mill-qrib 
l-attività tal-hekk imsejħa pjattaformi diġitali; jissottolinja l-ħtieġa urġenti għar-
regolamentazzjoni ta' dawn il-pjattaformi fuq bażi usa' għall-prevenzjoni tal-
kompetizzjoni inġusta u biex jiġu żgurati r-rispett tad-drittijiet tal-ħaddiema u s-
sikurezza tal-utent; jissottolinja, fl-istess ħin, il-ħtieġa għal miżuri speċifiċi biex jiġu 
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mmodernizzati s-servizzi tat-taksi.


