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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Mikroföretag och små och medelstora företag inom transport- och turismsektorerna 
ingår bland dem som påverkas mest av utbrottet av covid-19, på grund av de 
begränsningar av rörligheten som har införts.

B. Till följd av utbrottet av covid-19 kommer obalansen mellan medlemsstaterna när det 
gäller hur stor kapacitet de har för att ingripa och stödja de små och medelstora 
företagen sannolikt att förvärra skillnaderna mellan de små och medelstora företagens 
möjligheter att konkurrera på den inre marknaden beroende på vilken medlemsstat de 
tillhör.

C. Många små och medelstora företag inom transportsektorn, såsom taxibilar, och inom 
turismen, har allvarligt påverkats av den illojala konkurrensen från multinationella 
företag, inom så kallade digitala plattformar, som har kunnat kringgå de rättsliga 
skyldigheter som åligger andra företag, vilket bidrar till social dumpning, avreglering av 
anställningsförhållanden och konkurs eller ekonomiskt obestånd för många företag.

1. Europaparlamentet noterar att covid-19 har visat hur viktigt det är att små och 
medelstora företag är verksamma inom transportsektorn för ekonomin och samhället, 
och att kontinuiteten i godstransporterna har varit grundläggande för att säkerställa att 
distributionskedjorna för olika typer av varor fungerar, liksom transporterna av 
arbetstagare inom viktiga sektorer. Parlamentet understryker att de små och medelstora 
företagen inom turismsektorn står inför aldrig tidigare skådade svårigheter och en 
allvarlig likviditetskris på grund av pandemin. Parlamentet betonar vikten av statligt 
ingripande för att ge ekonomiskt stöd till små och medelstora företag som befinner sig i 
svårigheter, och detta stöd bör förutsätta att arbetstillfällena bibehålls, lönerna 
upprätthålls och att arbetstagarnas rättigheter respekteras. Parlamentet understryker 
behovet av att stärka stödet till små och medelstora företag inom dessa sektorer på EU-
nivå, så att man överbryggar de enorma ojämlikheter som följer av de olika nationella 
stödinsatserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka hur situationen 
utvecklas och bedöma möjligheten till förstärkt krisstöd jämfört med redan aviserade 
instrument, även genom likvida medel och kapitalisering, fram till dess att turismen och 
transportflödena kommit igång på nytt.

2. Europaparlamentet anser att målen för ”SMF-strategin för ett hållbart och digitalt EU” 
bör vara helt i nivå med storleken på de medel som ställs till förfogande i 
medlemsstaterna, i synnerhet finansiella medel, för att främja de små och medelstora 
företagens övergång till hållbarhet och digitalisering, vilket är särskilt viktigt för mindre 
utvecklade länder och regioner, inom ramen för sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
betonar att målen inte får strida mot varandra, tvärtom måste de fungera tillsammans 
med skyddet av arbete med rättigheter och förbättrade arbetsvillkor inom de olika 
verksamhetsområdena.

3. Europaparlamentet är medvetet om att flera stater och städer har valt att förbjuda eller 
allvarligt begränsa de så kallade digitala plattformarnas verksamhet. Parlamentet 
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efterlyser en brådskande och mer omfattande reglering av dessa plattformar för att 
förhindra illojal konkurrens och garantera att arbetstagarnas rättigheter och användarnas 
säkerhet respekteras. Parlamentet betonar samtidigt behovet av särskilda stöd för 
modernisering av taxibranschen.


