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B9-0166/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tūrisma pakalpojumu pakāpenisku atsākšanu ES
(2020/2649(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta d) punktu un XXII 
sadaļas 195. pantu,

– ņemot vērā Komisijas norādījumus par to, kā droši atsākt ceļošanu un atjaunot Eiropas 
tūrisma nozari 2020. gadā un pēc tam,

– ņemot vērā 2015. gada 27. oktobra normatīvo rezolūciju par Padomes nostāju pirmajā 
lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kompleksiem 
ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ 
Padomes Direktīvu 90/314/EEK (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))1,

– ņemot vērā 2015. gada 29. oktobra rezolūciju par jauniem izaicinājumiem un 
koncepcijām tūrisma veicināšanai Eiropā2,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā ES tūrisma nozari veido 2,3 miljoni uzņēmumu, galvenokārt mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), kuros nodarbināti aptuveni 12,3 miljoni cilvēku;

B. tā kā ceļojumu un tūrisma nozare rada 3,9 % no ES IKP un tajā strādā 5,1 % no kopējā 
darbaspēka (kas atbilst aptuveni 11,9 miljoniem darbvietu), un, ja tiek ņemta vērā tās 
ciešā saikne ar citām ekonomikas nozarēm, šīs nozares rādītāji ievērojami pieaug, 
veidojot 10,3 % no IKP un 11,7 % no kopējās nodarbinātības (kas atbilst 
27,3 miljoniem darba ņēmēju);

C. tā kā ar koronavīrusa pandēmiju saistītie ceļošanas ierobežojumi ir iedragājuši tūrisma 
nozari, kas ir nozīmīga ES ekonomikas dalībniece; tā kā paredzams, ka viesnīcām un 
restorāniem ieņēmumi samazināsies par 50 %, ceļojumu operatoriem un ceļojumu 
aģentūrām — par 70 %  un kruīziem un aviokompānijām — par 90 %; tā kā puse no 
visiem pasaules tūristiem ierodas Eiropā un īpaši smaga situācija ir tajās Eiropas valstīs, 
kuras ir atkarīgas no tūrisma; tā kā ES ir apdraudēti vismaz 6,4 miljoni darbvietu;

D. tā kā stingrie ierobežojumi attiecībā uz pārvietošanos un ceļošanu saistībā ar 
koronavīrusa pandēmiju ir par 60–80 % samazinājuši starptautisko ieceļotāju skaitu, 
radot eksporta ieņēmumu zaudējumus no 840 miljardiem EUR līdz 
1100 miljardiem EUR visā pasaulē; tā kā vasara ir ļoti svarīga sezona tūrismam Eiropā,

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2020. gada 13. maija paziņojumu “ES norādījumi par tūrisma 
pakalpojumu pakāpenisku atsākšanu un viesmīlības iestāžu sanitārajiem protokoliem – 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0366.
2 OV C 355, 20.10.2017., 71. lpp.



RE\1207167LV.docx 3/6 PE647.649v01-00

LV

COVID-19” (COM(2020)3251);

2. mudina Komisiju izveidot ES sanitāro marķējumu, kas garantētu visaugstākos higiēnas 
un drošības standartus ES tūrisma objektos, lai sekmētu tūristu uzticēšanos un nozares 
atlabšanu;

3. uzsver, ka ir vajadzīgs konkrētāks un detalizētāks rīcības plāns, lai pārraudzītu un 
novērtētu ierosināto pakāpeniskas izejas stratēģiju COVID-19 krīzes pārvarēšanai;

4. mudina visus pasākumus balstīt uz ticamiem un vienotiem datiem un to apmaiņu, kā arī 
uz dalībvalstu apņemšanos; uzsver, ka visos pasākumos ir jāņem vērā saskaņoti, 
objektīvi un nediskriminējoši principi un kritēriji, kuru mērķis ir neierobežota 
pārvietošanās brīvība un vienotā tirgus pareiza darbība;

5. prasa ES līmenī ieviest mehānismu, lai izveidotu drošības un drošuma slieksni attiecībā 
uz ceļošanas ierobežojumu atcelšanu vai ieviešanu, un sagatavot atbilstošu uzraudzības 
līmeni un rīcības plānu jebkādām negatīvām norisēm saistībā ar epidemioloģisko ainu;

6. prasa ES līmenī izveidot mehānismu, lai definētu pietiekami zemu vīrusa pārnešanas 
līmeni, un nodrošināt šāda līmeņa vienādu piemērošanu visā ES;

7. uzsver, ka reģioniem, apgabaliem un dalībvalstīm, kuru epidemioloģiskā situācija 
uzlabojas un ir pietiekami līdzīga, tiklīdz ir noteikti kopīgi kritēriji tās novērtēšanai, 
būtu jāatceļ ceļošanas ierobežojumi un robežkontrole; uzsver, ka epidemioloģiskās 
situācijas uzlabošana ir būtiska, lai atjaunotu drošu ceļošanu un transportu un atsāktu 
tūrisma pakalpojumu sniegšanu;

8. uzskata — lai gan ir atzinīgi vērtējami vispārējie savienojamības atjaunošanas un 
pasažieru un transporta nozares darbinieku aizsardzības principi, vajadzētu nekavējoties 
noteikt un pieņemt starptautiskā mērogā standartus un sīki izstrādātus protokolus par 
kopējiem higiēnas pasākumiem visos transporta veidos; uzskata, ka visiem 
pārvadātājiem būtu saskaņoti jāpiemēro vienoti pasākumi, lai nodrošinātu paredzamību 
un skaidrību; uzskata, ka tehniskajiem darbības protokoliem vajadzētu būt drošas 
pārvietošanās priekšnosacījumam;

9. atzinīgi vērtē Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) un Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centra (ECDC) kopīgo dokumentu „COVID-19 Aviācijas 
veselības drošības protokols: Darbības pamatnostādnes aviopasažieru un aviācijas 
personāla pārvaldībai saistībā ar COVID-19 pandēmiju“ un mudina tās ātri īstenot;

10. atbalsta nepieciešamību nodrošināt un saglabāt visaugstāko drošuma un drošības līmeni, 
izmantojot sadarbspējīgas digitālās tehnoloģijas (piemēram, ar mobilās izsekošanas 
atbalsta lietojumprogrammām, īpašu Komisijas informācijas tīmekļa vietni vai digitālās 
inovācijas centru izmantošanu), lai sniegtu palīdzību ceļojumu un tūrisma nozarei un 
tūristiem; uzsver, ka būtu jāizstrādā agrīnās brīdināšanas sistēma, kas efektīvi brīdina 
tūristus par iespējamiem veselības apdraudējumiem viņu galamērķī, lai nekavējoties 
varētu ieviest karantīnas un evakuācijas protokolus un tie būtu efektīvi;

11. uzsver, ka tūrisma nozares darbība ir jāatsāk, pamatojoties uz pasākumiem, kas uzlabo 
nozares konkurētspēju un ir vērsti uz likviditātes garantēšanu un preferenciāliem 
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finansēšanas nosacījumiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām neatkarīgi no 
to apgrozījuma; uzstāj, ka ir jāsniedz atbalsts tūrisma nozares darbiniekiem, kuri ir 
zaudējuši darbu; tādēļ prasa Komisijai nākt klajā ar ceļvedi, lai būtiski samazinātu 
administratīvo slogu, kas skar MVU tūrisma un transporta nozarē, un atkārtoti aicina 
Komisiju izstrādāt visaptverošu tūrisma nozares, tostarp kultūras nozares, stratēģiju, 
kurai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) būtu jāsaņem atbalsts ar īpašu budžeta 
pozīciju;

12. uzsver, ka mazie un ģimenes uzņēmumi, jo īpaši agrotūrisma pakalpojumu un nelielu 
viesmīlības pakalpojumu sniedzēji, saskarsies ar lielākām grūtībām jauno drošības 
standartu ievērošanā salīdzinājumā ar lielajiem tūrisma uzņēmumiem un 
infrastruktūrām; tādēļ uzsver, ka šādiem uzņēmumiem ir jāsaņem īpaša uzmanība un 
atbalsts; uzsver, ka šāda veida uzņēmumi ir īpaši izplatīti salās, kuras ir atkarīgas no 
tūrisma un saskaras ar divkāršu izolētību, un ka tiem ir jāsaņem arī īpaši pielāgots 
atbalsts, lai veicinātu to atlabšanu;

13. atzinīgi vērtē Komisijas 2020. gada 13. maija Ieteikumu (ES) 2020/648 par vaučeriem, 
ko pasažieriem un ceļotājiem piedāvā kā alternatīvu atlīdzinājumam par atceltiem 
kompleksajiem ceļojumiem un transporta pakalpojumiem saistībā ar COVID-19 
pandēmiju3, kas nodrošina elastību un atbalstu operatoriem — arī valsts atbalsta un 
garantiju shēmu veidā — un pienācīgu patērētāju aizsardzību; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt patērētāju uzticēšanos un ka bez uzticēšanās potenciālie tūristi iepriekš 
neiegādāsies nekādus ceļojumu un tūrisma pakalpojumus; uzsver, ka tūristiem ir jābūt 
garantijai, ka viņi saņems kompensāciju, ja viņu ceļojumi tiks atcelti pandēmijas dēļ; 
uzsver, ka tūristi būtu jāmudina iegādāties ceļojuma apdrošināšanu;

14. ierosina palielināt vaučeru pievilcību, radot vaučeru parādzīmes, kas stimulēs to 
izmantošanu 2020. gada vasarā; ierosina, ka vaučeri, kuri jau tika izsniegti, varētu 
nodrošināt tūristiem papildu iespējas, piemēram, atlaides, izmantošanas iespējas 
kompleksās ekskursijās vai iespēju nodot vaučeri kādam citam;

15. atkārto savu lūgumu Komisijai ierosināt stingrāku, juridiski pamatotu risinājumu 
vaučeru izsniegšanai;

16. aicina Komisiju sākt komunikācijas kampaņu, tostarp izmantojot ES mēroga 
informācijas lietotni, kurā sniegta informācija par visiem pasākumiem, kas veikti 
ceļotāju drošības garantēšanai, lai cilvēki būtu labāk informēti un justos pārliecinātāki 
par ceļošanu ES;

17. uzskata, ka ES atveseļošanas plānā ir jāiekļauj iespēja sniegt papildu finansiālu atbalstu 
tūrisma nozarei, pamatojoties uz ceļojumu un tūrisma nozares ieguldījumu dalībvalsts 
IKP, un ka līdz 2021. gada beigām ir jāsaglabā elastīga iespēja dalībvalstīm atbalstīt 
tūrisma nozari saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; uzsver, ka koordinētas rīcības 
ietvaros īpaša uzmanība būtu jāpievērš tām valstīm, kuras ir sevišķi atkarīgas no tūrisma 
nozares, un ka būtu jāapsver īpaši pasākumi tālākiem reģioniem un salu reģioniem; 
uzskata, ka ES atveseļošanas plānā būtu pienācīgi jāpievēršas arī īpaši nomaļiem 
reģioniem, kuros tūrismam ir liela nozīme;

3 OV L 151, 14.5.2020., 10. lpp.
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18. atzinīgi vērtē priekšlikumu ES atveseļošanas plānam  un pārskatīto daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam, atzīstot tūrismu par svarīgu un stratēģisku saimniecisko 
darbību, ko īpaši smagi skārusi COVID-19 krīze;  uzsver, ka jaunajā atveseļošanas 
instrumentā „Next Generation EU“ ir norādīts, ka tūrisma apgrozījums 2020. gada 
otrajā ceturksnī varētu samazināties par vairāk nekā 70 %, savukārt pamatieguldījumu 
vajadzības tūrisma nozarē, kas veido 161 miljardu EUR, ierindojas pirmajā vietā starp 
dažādām ekosistēmām;

19. pauž nožēlu par to, ka nākamajā DFS nav paredzēta pienācīga budžeta pozīcija 
tūrismam un trūkst īstermiņa, tieša un mērķtiecīga finanšu atbalsta instrumenta, lai 
risinātu likviditātes problēmas, ar kurām saskaras mikrouzņēmumi un MVU; uzsver, ka 
pašlaik nav ieviests īpašs finansējums tūrismam un ka uzņēmumiem būs grūti saprast, 
kādas finansējuma iespējas tiem ir pieejamas un kā tām piekļūt;

20. uzsver, ka, savienojamība ir izšķiroša nepieciešamība tālākajiem reģioniem, ņemot vērā 
to strukturālo, sociālo un ekonomisko situāciju; uzsver, ka LESD 349. pantā ir atzīts, ka 
šie reģioni ir īpaši jāaizsargā, ņemot vērā to nošķirtību, izolētību, nelielo platību, 
sarežģīto topogrāfiju, klimatu un ekonomisko atkarību no dažiem produktiem; uzsver, 
ka LESD 355. pantā ir atzīta nepieciešamība aizsargāt salu reģionus, kuriem to 
ģeogrāfisko apstākļu dēļ ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo īpaši salas, kuras saskaras ar 
divkāršu izolētību; uzsver, ka patlaban jau pastāv šo vietu apmeklēšanas pieprasījums, 
un aicina ES pārliecināties, ka no loģistikas viedokļa tūristiem ir iespējas tur nokļūt;

21. uzskata, ka saistībā ar atveseļošanas stratēģiju Komisijai īpaša uzmanība jāpievērš 
kultūras nozīmei Eiropas tūrismā, jo 68 % eiropiešu apgalvo, ka kultūras mantojuma 
esamība ietekmē viņu brīvdienu galamērķa izvēli4; uzsver, ka ES ir svarīgs 
kultūrtūrisma galamērķis, galvenokārt tās nesalīdzināmā kultūras mantojuma dēļ, kas 
aptver muzejus, teātrus, vēstures objektus, festivālus un kultūras maršrutus;

22. šajā sakarībā aicina palielināt atbalstu kultūras nozarei, lai visiem eiropiešiem, jo īpaši 
jauniešiem, dotu iespēju iepazīties ar citām Eiropas kultūrām un Eiropas vēsturi; aicina 
palielināt budžetu programmai “Discover EU”, kura var ievērojami veicināt jauniešu 
tūrismu;

23. uzsver īpašās vajadzības, kādas šajā atveseļošanās periodā ir kultūras iestādēm, kas 
saņem valsts atbalstu, jo tām ir jānodrošina apmeklētāju drošība un jāsaglabā savs 
ekonomiskais modelis;

24. uzsver sporta lielo nozīmi tūrismā, atgādinot sporta pasākumu un nodarbību svarīgo 
nozīmi, lai padarītu Eiropas reģionus pievilcīgus tūristiem; uzsver iespējas, ko rada 
sportistu un skatītāju ceļošana uz sporta pasākumiem, kas var piesaistīt tūristus pat 
visattālākajiem rajoniem; uzsver Eiropas gastronomijas, gastronomijas maršrutu un 
HORECA nozares nozīmi tūrisma nozarē un ekonomikā kopumā; uzsver, ka tādēļ 
iepriekš minētais ir jāiekļauj kopējā tūrisma stratēģijā;

25. aicina Komisiju izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju, kas neaprobežotos tikai ar reaģējošiem 
pasākumiem uz COVID-19 un kuras mērķis ir veidot pamatu noturīgai tūrisma nozarei 
ES; uzsver, ka šāda stratēģija ir jāpielāgo jaunajai realitātei, tiklīdz pandēmija būs 

4 Eirobarometra speciālizlaidums Nr. 466 —  Ziņojums par kultūras mantojumu, Nr. 12/2017.
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beigusies, un tai ir jāstājas pretī ilgstošām postošām sekām; uzsver, ka stratēģijā ir 
jāiekļauj nozares digitalizācijas plāns un tūrisma zonu atjaunošanas shēmas; uzsver, ka 
stratēģijai ir jāatbalsta nozares zaļā pārkārtošanās, pielāgojot procesus un atjaunojot 
infrastruktūru un iekārtas;

26. norāda, ka sadarbībā ar Parlamentu un dalībvalstīm jāpieņem pienācīga ilgtspējīga 
tūrisma stratēģija, kas aptver pasākumus, kuri jāpiemēro un jāievēro visām dalībvalstīm, 
nozarēm un tūristiem;

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.


