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JŪRŲ TRANSPORTAS: STRATEGINIS POŽIŪRIS

ES nuostatose dėl jūrų transporto daugiausia dėmesio skiriama laisvo paslaugų
judėjimo principo taikymui ir teisingam konkurencijos taisyklių taikymui, užtikrinant
aukštą saugumo lygį, geras darbo sąlygas ir aplinkosaugos standartus.

TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 100 straipsnio
2 dalis, papildyta Sutarties bendrosiomis nuostatomis dėl konkurencijos ir paslaugų
teikimo laisvės (žr. Faktų suvestinę 2.1.4). Tikslas – paslaugų teikimo laisvės principą
taikyti ES jūrų transporto sektoriui ir užtikrinti, kad būtų laikomasi konkurencijos
taisyklių. Jūrų transportas taip pat yra pagrindinis integruotos jūrų politikos aspektas (žr.
Faktų suvestinę 3.3.8). ES jūrų saugumo politika aptariama atskirai (žr. Faktų suvestinę
3.4.11).

LAIMĖJIMAI

A. Bendras požiūris
Jūrų transportas buvo 1985 m. Komisijos memorandumo „Pažanga bendros transporto
politikos link – jūrų transportas“ ir 1996 m. komunikato „Naujos jūrų strategijos
link“ tema. Komisijos žaliojoje knygoje dėl jūrų uostų ir jūrinės infrastruktūros
(COM(1997)0678) pateikta šio sektoriaus apžvalga ir nuodugniai apžvelgtos
uostų mokesčių ir rinkos organizavimo problemos, įskaitant uostų integravimą į
transeuropinius transporto tinklus (TEN-T).
2009 m. sausio mėn. Komisija paskelbė komunikatą „Europos Sąjungos jūrų transporto
politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m.“ (COM(2009)0008). Jame
nurodyti įvairūs neišspręsti uždaviniai, be kita ko:
— ES jūrų laivyba globalizuotose rinkose, padidėjus konkurencijai;

— žmogiškieji ištekliai, jūrininkystė ir jūrų sektoriaus praktinės žinios: galimos
strateginės priemonės, kurių galima būtų imtis: be kita ko, jūrininkystės profesijų
patrauklumo didinimas, jūrininkų rengimo gerinimas, visą gyvenimą trunkančios
karjeros galimybių jūrų sektoriuose gerinimas ir laivybos įvaizdžio gerinimas;

— jūrų transporto be atliekų ir išmetamųjų teršalų ilgalaikis tikslas, jūrų transporto
saugos gerinimas ir terorizmo bei piratavimo prevencija;
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— trumpųjų nuotolių laivybos (pvz., sukūrus Europos jūrų transporto erdvę be sienų
ir visiškai įgyvendinus jūrų greitkelių ir uostų susisiekimo jungčių su toli nuo uostų
esančiomis vietovėmis projektus) teikiamų galimybių išnaudojimas;

— jūrų moksliniai tyrimai ir inovacijos: inovacijų bei mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros skatinimas, kad būtų galima padidinti energijos naudojimo laivuose
efektyvumą, sumažinti jų poveikį aplinkai ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę
jūroje.

B. Prieiga prie rinkos
Pirmas jūrų transporto teisės aktų rinkinys buvo pateiktas 1986 m. gruodžio
22 d. Jį sudarė šie reglamentai: Reglamentas (EEB) Nr. 4055/86, kuriuo siekta
panaikinti apribojimus ES laivų savininkams, Reglamentas (EEB) Nr. 4057/86
dėl nesąžiningos kainų nustatymo veiklos jūrų transporte ir Reglamentas (EEB)
Nr. 4056/86, kuriuo Bendrijai suteiktos galimybės kovoti su trečiųjų valstybių
taikomomis protekcionistinėmis priemonėmis.
1992 m. birželio mėn. Taryba priėmė antrąjį jūrų teisės aktų rinkinį, kuriame buvo
nustatytos priemonės, skirtos kabotažui palaipsniui liberalizuoti, t. y. teisei konkrečioje
valstybėje narėje neregistruotiems vežėjams naudotis jūrų transporto rinka tos
valstybės narės uostuose, visų pirma 1992 m. gruodžio 7 d. Reglamentą (EEB)
Nr. 3577/92.
C. Konkurencijos taisyklės
Reglamentas (EEB) Nr. 4056/86 panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1419/2006, kuriuo
taikymo sritis buvo išplėsta į ją įtraukiant kabotažą ir tarptautines trampinių laivų
teikiamas paslaugas.
2008 m. liepos 1 d. Komisija patvirtino gaires dėl Europos bendrijos steigimo
sutarties 81 straipsnio (vėliau pakeisto SESV 101 straipsniu) taikymo jūrų transporto
paslaugoms. 2013 m. rugsėjo mėn. ji nusprendė neatnaujinti antimonopolinių gairių dėl
jūrų transporto susitarimų, nes, jos nuomone, gairių tikslas palengvinti perėjimą prie
bendros konkurencijos taisyklių taikymo tvarkos jūrų sektoriuje pasiektas. Valstybės
pagalbos klausimu jau 1997 m. Komisija priėmė teisinę sistemą, kuri leidžia valstybėms
narėms įgyvendinti valstybės pagalbos priemones jūrų sektoriuje. 2004 m. Komisija
patvirtino šią sistemą pateikdama persvarstytas gaires dėl valstybės pagalbos jūrų
transportui (Komisijos komunikatas C(2004)0043). Jose paaiškinta, kokia pagalba –
ypač siekiant skatinti registruoti laivus valstybėse narėse ar grįžti prie registracijos
pagal jų vėliavą – yra suderinama su Europos bendrijos steigimo sutartimi.
Vis dėlto uosto paslaugų atvėrimo konkurencijai tikslas dar nepasiektas. 2001 m.
vasario mėn. Komisija pateikė komunikatą dėl uosto paslaugų kokybės gerinimo
(COM(2001)0035) kartu su pasiūlymu dėl direktyvos dėl patekimo į uosto paslaugų
rinką (pirmasis uostų dokumentų rinkinys). Po beveik trejų metų per taikinimo
procedūrą Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, tačiau 2003 m. lapkričio 20 d.
Europos Parlamentas šį susitarimą atmetė. Vėliau Komisija mėgino iš naujo imtis
šio klausimo ir 2004 m. spalio 13 d. pateikė naują pasiūlymą (COM(2004)0654),
kurį Parlamentas taip pat atmetė – šį kartą per pirmąjį svarstymą 2006 m. sausio
18 d. 2013 m. gegužės 23 d. Komisija pateikė naują priemonių rinkinį dėl uostų
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paslaugų liberalizavimo: komunikatą „Uostai – augimo variklis“ (COM(2013)0295)
ir pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir
finansinio uostų skaidrumo sistema (COM(2013)0296). 2017 m. vasario 15 d. priimtas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/352. Ši nauja ES strategija yra
persvarstytų TEN-T gairių (žr. Faktų suvestinę 3.5.1) dalis ir apima 319 pagrindinių
jūrų uostų. Jos tikslas – užtikrinti vienodas sąlygas sektoriuje, apsaugoti uosto veiklos
vykdytojus nuo netikrumo ir sukurti palankesnę aplinką efektyvioms viešosioms ir
privačioms investicijoms. Reglamente apibrėžiamos sąlygos, kuriomis suteikiama
laisvė teikti uosto paslaugas, pvz., būtiniausių reikalavimų, kurie gali būti nustatyti
saugos arba aplinkos apsaugos tikslais, rūšys, aplinkybės, kuriomis gali būti ribojamas
veiklos vykdytojų skaičius, ir tokiais atvejais taikoma veiklos vykdytojų atrankos
procedūra. Juo nustatomos bendros taisyklės dėl viešojo finansavimo skaidrumo ir
mokesčių už naudojimąsi uosto infrastruktūra ir paslaugomis, visų pirma užtikrinant,
kad būtų konsultuojamasi su uosto naudotojais. Pagal jį kiekvienoje valstybėje
narėje įvedamas naujas skundų nagrinėjimo ir uosto suinteresuotųjų subjektų ginčų
sprendimo mechanizmas. Pagal šį reglamentą taip pat reikalaujama, kad visi uosto
paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamą savo darbuotojų mokymą.
Darbo uoste tvarką reglamentuojančios socialinės nuostatos yra aptariamos 2013 m.
įsteigtame Uostų sektoriaus socialinio dialogo komitete, kurio veikloje dalyvauja uostų
administracijų atstovai, terminalų operatoriai, dokininkai ir kiti uostų darbuotojai.
D. Darbo sąlygos
1999 m. birželio 21 d. Direktyva 1999/63/EB buvo grindžiama Europos bendrijos
laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir ES transporto darbuotojų profesinių sąjungų
federacijos susitarimu. Ja reglamentuojamas jūrininkų, plaukiojančių laivuose su ES
valstybės narės vėliava, darbo laikas, o 1999 m. gruodžio 13 d. Direktyva 1999/95/EB
taikoma trečiųjų valstybių laivams, įplaukiantiems į Bendrijos uostus. 2006 m. vasario
23 d. Tarptautinė darbo organizacija priėmė Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje ir taip
sukūrė bendrą išsamią priemonę, apimančią visus esamus standartus, susijusius su
darbu jūroje: jūrininkų teisę į saugų ir pastovų darbą, atitinkantį dabartinius saugos
standartus; tinkamas įdarbinimo ir gyvenimo sąlygas; sveikatos apsaugą; sveikatos
priežiūrą ir socialinę apsaugą. Susitarimas dėl konvencijos įgyvendinamas Direktyva
2009/13/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 1999/63/EB.
2012 m. lapkričio 21 d. Direktyvoje 2012/35/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo, nustatoma, kad jūrininkų rengimas ir
atestavimas yra reglamentuojamas Tarptautinės jūrų organizacijos Konvencijoje dėl
jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW konvencija). Ji buvo
priimta 1978 m. ir įsigaliojo 1984 m., tačiau buvo gerokai pakeista 1995 m. ir 2010 m.
2019 m. birželio 20 d. Direktyva (ES) 2019/1159, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/
EB dėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo, ES taisyklės
suderintos su atnaujinta Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir
budėjimo normatyvų ir paaiškinta, kurie atestatai turi būti abipusiai pripažįstami, kad
vienos ES valstybės atestuoti jūrininkai galėtų dirbti su kitos ES valstybės vėliava
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plaukiojančiuose laivuose. Direktyva įsigaliojo 2019 m. rugpjūčio 2 d., o valstybės narės
iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. turėtų atitinkamai pritaikyti savo nacionalines taisykles.
2013 m. rugpjūčio 12 d. Direktyva 2013/38/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės, tekstas labiau suderinamas su minėta
2006 m. Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje. Iš dalies pakeistoje direktyvoje taip
pat nurodoma: i) Tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų žalingų apsaugos
nuo užsiteršimo sistemų kontrolės (2001 m. AFS konvencija); ir ii) Tarptautinė
konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą
žalą (2001 m.).
2013 m. lapkričio 20 d. Direktyva 2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos valstybės
įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir kad
ji būtų vykdoma, įgyvendinamas ECSA ir Europos transporto darbuotojų federacijos
susitarimas dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje.
2015 m. spalio 6 d. Direktyva 2015/1794/ES, kuria iš dalies keičiamos penkios
direktyvos (2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB dėl įmonių
tarybų, kolektyvinio atleidimo iš darbo, įmonių perdavimo, darbdavio nemokumo,
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais), siekiama užtikrinti, kad visiems
jūrininkams visose valstybėse narėse būtų taikomos visos penkios direktyvos.
E. Jūrų transportui taikomi aplinkos standartai
Pastaraisiais metais priimta daug priemonių dėl jūros aplinkos apsaugos. Jos yra visų
pirma šios:
— 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių,

skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, kuria numatomas
privalomas naftos, alyvos mišinių, laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių
šalinimas ES uostuose, taip pat kontrolės mechanizmas, būtinas vykdymui
užtikrinti. Šios taisyklės atnaujintos 2019 m. balandžio 17 d. Direktyva (ES)
2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos
(paskelbta 2019 m. birželio 7 d. Oficialiajame leidinyje), siekiant geriau apsaugoti
jūrų aplinką mažinant į jūrą išleidžiamų atliekų kiekį.

— 2003 m. balandžio 14 d. Reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo
naudoti laivuose organoalavo junginius. Kol neįsigaliojo šis reglamentas, tokie
junginiai daugiausia buvo naudojami kaip apsauginė laivų korpusų danga nuo
nepageidaujamų organizmų, tačiau darė didelį žalingą poveikį aplinkai. Šiuo
reglamentu įgyvendinama 2001 m. spalio 5 d. IMO priimta AFS konvencija;

— 2005 m. rugsėjo 7 d. Direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už
pažeidimus įvedimo. Joje nustatytos tikslios pažeidimų apibrėžtys ir numatytos
veiksmingos, atgrasomosios ir proporcingos – baudžiamosios ir administracinės –
sankcijos už šių taisyklių pažeidimus. Ji iš dalies pakeista 2009 m. spalio
21 d. Direktyva 2009/123/EB, pagal kurią asmenims, atsakingiems už teršiančių
medžiagų išmetimą į jūrą, net ir nelabai sunkiais atvejais taikomos sankcijos,
įskaitant baudžiamąsias;

— 2012 m. lapkričio 21 d. Direktyva 2012/33/ES (Sieros direktyva). Joje
nustatyta, kad valstybių narių jūrų teritorijose plaukiojantys krovininiai laivai nuo
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2015 m. sausio 1 d. nebegali naudoti kuro, kuriame sieros kiekis viršija 0,1 proc.
masės. Šių teritorijų vandenys priskiriami prie sieros išmetamųjų teršalų kontrolės
rajonų pagal Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL
konvencijos) VI priedą. Taip pat žr. 2016 m. gegužės 11 d. Direktyvą 2016/802/ES
dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse.

F. Atsakas į COVID-19 krizę
Po COVID-19 protrūkio buvo priimtos kelios priemonės, kuriomis siekiama reaguoti į
sunkumus, su kuriais susiduria jūrų sektorius:
— 2020 m. balandžio 8 d. Komisijos gairės dėl jūrininkų, keleivių ir kitų laivuose

esančių asmenų sveikatos apsaugos, repatriacijos ir kelionių paslaugų, raginant
valstybes nares sukurti tinklą, skirtą įgulai pasikeisti paspartintu būdu;

— 2020 m. gegužės 25 d. Reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į
COVID-19 protrūkį nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų
pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių
patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės
aktais reglamentuojamose srityse. Atsižvelgiant į sveikatos padėtį, 2021 m. vasario
mėn. šis reglamentas buvo dar kartą iš dalies pakeistas (Reglamentu (ES)
2021/267), kad tokie dokumentai, kurių galiojimas baigiasi 2020 m. rugsėjo 1 d. –
2021 m. birželio 30 d., galėtų galioti dar 10 mėnesių;

— 2020 m. gegužės 25 d. Reglamentas (ES) 2020/697, kuriuo, siekiant leisti
uosto valdymo įstaigai arba kompetentingai institucijai dėl COVID-19 protrūkio
lanksčiai keisti uosto infrastruktūros mokesčių rinkimo sąlygas, iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2017/352.

— Siekdama kovoti su didelio ekonomikos nuosmukio pavojumi, Komisija paskelbė
laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą C/2020/1863 (kuri buvo kelis
kartus atnaujinta atsižvelgiant į kintančią padėtį), pagal kurią ES valstybės,
neskaitant esamų valstybės pagalbos taisyklių teikiamų galimybių, gali papildomai
teikti pagalbą įmonėms. Vėliau valstybės narės pasiūlė keletą visos ekonomikos
masto priemonių ir keletą konkretiems sektoriams skirtų priemonių.

G. Europos žaliasis kursas ir pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinys
2021 m. liepos 14 d. Komisija priėmė pasiūlymų rinkinį (vadinamąjį pasirengimo
įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį), susijusį su Europos žaliuoju kursu, kuriuo
siekiama, kad ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių
politika iki 2030 m. būtų tinkama sumažinti grynąjį išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Kai kurie pasiūlymai
labai arba iš dalies susiję su jūrų transportu, įskaitant:
— pasiūlymą pirmą kartą įtraukti laivybos sektoriaus išmetamuosius teršalus į ES

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (COM(2021)0551 final);

— pasiūlymą dėl persvarstyto Alternatyviųjų degalų infrastruktūros reglamento,
kuriuo visų pirma reikalaujama, kad didžiuosiuose uostuose laivai galėtų naudotis
netaršia elektros energija (COM/2021/559 final);
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— pasiūlymą dėl atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako kuro
naudojimo jūrų transporte („FuelEU Maritime“), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva
2009/16/EB (COM/2021/562 final).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Savo 2005 m. balandžio 12 d. rezoliucijoje dėl trumpųjų nuotolių jūrų transporto
Parlamentas ragino labiau skatinti trumpųjų nuotolių jūrų laivybą, sumažinti
administracines procedūras, išplėtoti kokybiškus koridorius tarp valstybių narių ir
pirmenybę teikti investicijoms į infrastruktūrą, kad būtų pagerinta prieiga prie uostų.
2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje dėl ES jūrų transporto politikos strateginių tikslų ir
rekomendacijų iki 2018 m. Parlamentas iš esmės pritarė Komisijos požiūriui. Joje taip
pat paragino imtis tolesnių veiksmų kovai su piktnaudžiavimu patogios šalies vėliava,
parengti naujas taisykles dėl valstybės pagalbos ir nustatyti uostų gaires, daugiau
dėmesio skirti jūrų keliams transeuropiniuose transporto tinkluose TEN-T (visų pirma
transportui jūrų greitkeliais), pagerinti jūrų transporto tvarumą mažinant laivų išmetamų
teršalų kiekį ir plėtoti ES jūrų transporto politiką, skirtą bendrai jūrų erdvei.
2011 m. gruodžio 15 d. Parlamentas, atsižvelgdamas į 2001 m. Komisijos baltąją
knygą „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu
išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, priėmė rezoliuciją tuo
pačiu pavadinimu. Jūrų transporto klausimu Europos Parlamentas paragino:
— iki 2013 m. pateikti pasiūlymą dėl „Mėlynosios juostos“ (žr. 2013 m. liepos 8 d.

COM(2013)0510);

— imtis ES politikos priemonių dėl trumpojo ir vidutinio nuotolio jūrų laivybos ir

— bent 15 proc. TEN-T lėšų skirti projektams, kuriais siekiama pagerinti tvarias ir
įvairiarūšio transporto užtikrinamas jūrų uostų, vidaus vandenų uostų ir įvairiarūšio
transporto platformų jungtis.

2013 m. liepos 2 d. Parlamentas šia tema priėmė rezoliuciją „Mėlynasis augimas.
Tvaraus augimo ES jūrų, jūrų transporto ir turizmo sektoriuose skatinimas“, kurioje
pateikė Parlamento veiksmų gaires siekiant tolesnės pažangos ir atnaujintos
integruotos jūrų politikos. Parlamentas rekomendavo sukurti jūrų teritorijų planavimo
sistemas, atnaujinti infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas įgyti profesinių įgūdžių. Labai
svarbu ir tai, kad Parlamentas dar kartą pabrėžė didelę jūrinių įgūdžių ir užimtumo,
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir ES vykdomos laivybos ir laivų statybos veiklos svarbą.
2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją, kuria
per pirmąjį svarstymą be pakeitimų priėmė Tarybos poziciją siekiant priimti 2015 m.
balandžio 29 d. Reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies
dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama
Direktyva 2009/16/EB.
2016 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl keleivinio
vandens transporto potencialo išnaudojimo. Ja buvo siekiama skatinti naudoti turimus
perteklinius pajėgumus tiek infrastruktūros, tiek pakrantės (trumpųjų nuotolių) laivybos,
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vidaus vandenų ir jūrų keltų, judumo mieste ir miestų periferijoje, kruizų ir turizmo
srityse.
2021 m. balandžio 27 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl techninių ir veiklos
priemonių siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto, kurioje jis visų pirma
priminė, kad jūrų sektorius turėtų prisidėti prie ES pastangų mažinti išmetamą šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį, sykiu užtikrinant sektoriaus konkurencingumą. Jis taip pat
pabrėžė, kad reikia veiksmingai spręsti deginant laivų kurą išmetamų teršalų problemą
ir palaipsniui atsisakyti sunkiojo mazuto naudojimo laivyboje, ir paragino Komisiją
parengti projektų, kuriais siekiama mažinti jūrų transporto priklausomybę nuo iškastinio
kuro ir mažinti išmetamų teršalų kiekį.
Reaguodamas į COVID-19 pandemijos protrūkį ir jos atitinkamą poveikį transportui
Parlamentas 2020 m. birželio 19 d. priėmė rezoliuciją „Transportas ir turizmas 2020 m.
ir vėliau“, kurioje paragino teikti skubią, trumpalaikę ir ilgalaikę paramą transporto ir
turizmo sektoriams, kad būtų užtikrintas jų išlikimas ir konkurencingumas.
Nuo 2020 m. kovo mėn. Parlamentas skubos tvarka taip pat priėmė keletą teisėkūros
rezoliucijų, kuriomis siekiama kovoti su tiesioginiu neigiamu pandemijos poveikiu
transporto sektoriui.

Ariane Debyser
03/2022
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