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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din sectoarele 
transportului și turismului sunt cele mai afectate de epidemia de COVID-19 din cauza 
aplicării unor restricții ale mobilității;

B. întrucât, ca urmare a epidemiei de COVID-19, este probabil ca inegalitatea dintre statele 
membre în ceea ce privește sprijinul pe care îl pot acorda IMM-urilor să accentueze 
denaturarea concurenței pe piața unică între IMM-urile din diferite țări;

C. întrucât multe IMM-uri din sectoarele transporturilor, cum ar fi cele care furnizează 
servicii de taxi și turism, au fost grav afectate de concurența neloială din partea 
companiilor multinaționale, așa-numitele platforme digitale care au reușit să eludeze 
anumite obligații legale impuse altor societăți, contribuind astfel la dumpingul social, la 
dereglementarea în ceea ce privește locul de muncă și la insolvența multor întreprinderi,

1. constată că criză provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța pentru 
economie și pentru întreprinderi a întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară 
activitatea în sectorul transporturilor, având în vedere că transportul neîntrerupt de 
mărfuri a fost esențial pentru a asigura funcționarea lanțurilor de aprovizionare pentru 
diferite tipuri de bunuri; la fel de important a fost și transportul lucrătorilor din 
sectoarele esențiale; subliniază că IMM-urile din sectorul turismului se confruntă, din 
cauza pandemiei, cu dificultăți fără precedent, inclusiv cu o criză gravă a lichidităților; 
subliniază importanța intervenției statului pentru a sprijini IMM-urile aflate în 
dificultate, asigurând păstrarea locurilor de muncă, protecția veniturilor și respectarea 
drepturilor lucrătorilor;  subliniază necesitatea de a intensifica sprijinul pentru IMM-uri 
în aceste sectoare la nivelul UE și de a remedia inegalitățile enorme care rezultă din 
nivelurile diferite ale sprijinului național; invită Comisia să monitorizeze evoluțiile și să 
evalueze posibilitatea acordării unui sprijin de urgență, pe lângă măsurile deja anunțate, 
inclusiv finanțare și capitalizare, până când fluxurile turistice și de transport revin la 
nivelurile anterioare;

2. consideră că obiectivele „Strategiei pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 
digitală” ar trebui să fie însoțite pe deplin de resurse financiare și de altă natură, pentru a 
le permite statelor membre să promoveze tranziția IMM-urilor către sustenabilitate și 
digitalizare, aspect deosebit de important pentru țările și regiunile cel mai puțin 
dezvoltate în contextul politicii de coeziune; subliniază că astfel de obiective nu pot fi 
contradictorii ci, dimpotrivă, trebuie să însoțească măsurile de garantare a ocupării 
forței de muncă cu drepturile aferente și să îmbunătățească condițiile de muncă în 
diferitele sectoare de activitate; 

3. recunoaște că o serie de state și orașe au posibilitatea de a interzice sau de a reglementa 
atent activitatea așa-numitelor platforme digitale; subliniază că este urgent necesar ca 
aceste platforme să fie reglementate la o scară mai largă, pentru a preveni concurența 
neloială și a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor și a siguranței utilizatorilor; 



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

RO

subliniază, în același timp, că este nevoie de măsuri specifice pentru modernizarea 
serviciilor de taxi.


