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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) w sektorach transportu i turystyki w największym stopniu odczuwają skutki 
pandemii COVID-19 ze względu na środki mające na celu ograniczenie mobilności; 

B. mając na uwadze, że nierówności między państwami członkowskimi pod względem ich 
zdolności interwencyjnych na rzecz MŚP w związku z pandemią COVID-19 mogą 
zaostrzyć nierówności w zakresie konkurencji na jednolitym rynku między MŚP z 
różnych państw członkowskich;

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w sektorach transportu, takich jak usługi taksówkarskie 
i turystyczne, poważnie ucierpiało z powodu nieuczciwej konkurencji ze strony 
przedsiębiorstw wielonarodowych, tzw. platform cyfrowych, którym udało się obejść 
pewne zobowiązania prawne nałożone na inne przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do 
dumpingu socjalnego, deregulacji stosunków pracy i niewypłacalności wielu 
przedsiębiorstw;

1. zauważa, że kryzys związany z COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z sektora 
transportu dla gospodarki i społeczeństw, ponieważ ciągłość transportu towarowego 
okazała się kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów dostaw różnych rodzajów 
towarów, a także dla transportu pracowników z kluczowych sektorów; podkreśla, że 
MŚP w sektorze turystyki stoją w obliczu bezprecedensowych trudności i doświadczają 
poważnego kryzysu płynności w wyniku pandemii; przypomina o znaczeniu interwencji 
państwa na rzecz wypłacalności MŚP znajdujących się w trudnej sytuacji i zwraca 
uwagę, że taka pomoc musi obejmować utrzymanie miejsc pracy, ochronę wynagrodzeń 
i przestrzeganie praw pracowników; podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia dla MŚP 
działających w tych sektorach na szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z rozbieżności między krajowymi systemami wsparcia; 
wzywa Komisję do monitorowania sytuacji i oceny możliwości zwiększenia pomocy w 
sytuacjach nadzwyczajnych, w połączeniu z już zapowiedzianymi instrumentami, w 
szczególności w odniesieniu do środków pieniężnych i kapitalizacji, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i transportowego;

2. uważa, że należy odpowiednio dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do poziomu środków udostępnionych państwom 
członkowskim, w szczególności środków finansowych, na wspieranie transformacji ich 
MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co ma szczególne znaczenie dla 
krajów i regionów słabiej rozwiniętych w ramach polityki spójności; podkreśla, że cele 
te nie mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – powinny współistnieć z 
zabezpieczeniem miejsc pracy gwarantujących prawa i poprawą warunków pracy w 
różnych sektorach działalności;

3. odnotowuje wybór dokonany przez kilka państw członkowskich i miast, by zakazać lub 
poważnie ograniczyć działalność tzw. platform cyfrowych; podkreśla konieczność 
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pilnego uregulowania tych platform, aby zapobiec nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw pracowniczych i bezpieczeństwo użytkowników; 
jednocześnie wzywa do stworzenia specjalnej pomocy na modernizację usług 
taksówkarskich.


