
RE\1207250LT.docx PE647.664v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Plenarinio posėdžio dokumentas

B9-0180/2020

10.6.2020

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

dėl turizmo ir transporto 2020 m. ir vėliau
(2020/2649(RSP))

Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Maximilian 
Krah
ID frakcijos vardu



PE647.664v01-00 2/3 RE\1207250LT.docx

LT

B9-0180/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl turizmo ir transporto 2020 m. ir vėliau
(2020/2649(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl COVID-19 pandemijos stipriai ir neigiamai nukentėjo keleivių ir krovinių 
transportas, įskaitant visus sektorius, ir visa turizmo ekonomika;

B. kadangi transporto sektoriui reikalinga tinkama ekonominė pagalba, kuri turėtų būti 
teikiama užtikrinant prieinamumą ir susisiekimą, apsaugant vartotojų teises ir mažinant 
įmonių, kurioms reikalinga pagalba, administracinę naštą ir išlaidas;

C. kadangi reikia apsaugoti darbus tiek visame turizmo, tiek transporto sektoriuje, 
atsižvelgiant į poveikį darbdavių ir darbuotojų, įskaitant tuos, kurių padėtis tapo 
neapibrėžta dėl pajamų trūkumo kelis mėnesius iš eilės, finansinei situacijai;

D. kadangi ES ekonomikos gaivinimo planu transporto ir turizmo srityse daugiausia 
siekiama finansuoti alternatyvią infrastruktūrą, kad būtų remiamas ekologiškas 
transportas;

E. kadangi Komisijos pasiūlymas taikyti itin apribojančius tikslus, kuriais siekiama 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį keleivių ir prekių transporte, galėtų pakenkti įmonių, 
šiuo metu susiduriančių su finansiniais sunkumais, ekonominiam gaivinimui;

F. kadangi šie itin plataus užmojo tikslai jau daro didelį poveikį automobilių pramonės 
sektoriui, be kita ko, dėl plataus masto sunkumų, kylančių šalies elektra varomų 
transporto priemonių rinkose;

G. kadangi Europos oro transporto įmonės pastebėjo, kad jų oro eismas sumažėjo daugiau 
kaip 80 proc. dėl skrydžių atšaukimų, susijusių su viruso plitimo valdymo priemonėmis, 
ir jos per ateinančius mėnesius gali susidurti su rimta finansinių įsipareigojimų 
neįvykdymo rizika;

H. kadangi prekių ir keleivių transporto energetikos pertvarka vyksta ekonominėmis 
aplinkybėmis, kurios jau yra dideliame pavojuje dėl nesąžiningos konkurencijos ir 
socialinio sukčiavimo, susijusio su darbuotojų komandiravimu;

I. kadangi priemonės, kurių imtasi siekiant apsaugoti sveikatą atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją, yra svarbios ir būtinos, tačiau turėtų būti proporcingos ekonominio 
gaivinimo etapo metu;

1. pažymi, kad yra didelė būtinybė leisti taikyti sektorines priemones nacionaliniu 
lygmeniu, siekiant tenkinti konkrečius transporto ir turizmo sektorių specialistų, kurie 
buvo labai paveikti COVID-19 krizės, poreikius;

2. mano, kad turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
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(MVĮ), suinteresuotųjų subjektų ir transporto ir turizmo sektoriaus darbuotojų poreikius 
vykdant atitinkamas konsultacijas, kad būtų galima priimti konkrečias priemones, 
pritaikytas kiekvienos valstybės narės šalies rinkai;

3. pabrėžia, kad transporto ir turizmo sektorių įmonių ir darbų išsaugojimas yra 
ekonomikos ir pramonės konkurencingumo pagrindas, nes transportas yra strateginis 
valstybių narių ekonomikų, ypač pramonės ir turizmo, sektorius;

4. pabrėžia turizmo sektoriaus kaip pagrindinio veiksnio, prisidedančio prie ekonominio 
augimo ir nacionalinių valstybių narių BVP, svarbą; akcentuoja priemonių, apsaugančių 
ir turizmo sektoriaus vartotojus, ir suinteresuotuosius subjektus, įskaitant kelionių 
organizatorius ir kelionių agentūras, poreikį;

5. atkreipia dėmesį į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos priimtą Komunikatą dėl turizmo ir 
transporto 2020 m. ir vėliau (COM(2020)0550) ir Turizmo ir transporto paketą;

6. pabrėžia kalnuotų vietovių ir pakrantės sričių, kurios pritraukia daugiau nei pusę viso 
Europos turizmo įmonių, iš kurių daugelis yra su įvairiais sunkumais susiduriančios 
MVĮ, svarbą; ragina neįtraukti paplūdimio koncesijų į peržiūrėtos Direktyvos 
2006/123/EB1 taikymo sritį;

7. apgailestauja, kad Komisija pasiūlė ekonomikos gaivinimo planą ir mano, kad iki šiol 
priimtos priemonės galėtų sukelti dar daugiau rinkos iškraipymo, nesąžiningos 
konkurencijos ir socialinio dempingo tarp valstybių narių;

8. primena, kad Europos žaliojo kurso iniciatyvos skatinimas gali sumenkinti Europos 
įmonių ekonomikos gaivinimą po COVID-19 krizės ir pabrėžia, kad taikant griežtus 
klimato kaitos tikslus Europoje gali kilti nepalanki konkurencinė padėtis atsižvelgiant į 
trečiąsias šalis;

9. pabrėžia susisiekimo ir prieinamumo užtikrinimo žmonėms visuose regionuose, ypač 
pakraščiuose, kaimo, kalnuotose, negausiai apgyvendintose ir izoliuotose vietovėse, 
kurias sunkiau pasiekti ir kurios yra susijusios su didesnėmis transporto išlaidomis, 
svarbą;

10. pabrėžia aiškios ir atnaujintos informacijos apie keliautojams ir vartotojams taikomas 
taisykles svarbą;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.

1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.


