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Eiropas Parlamenta rezolūcija par tūrismu un transportu 2020. gadā un pēc tam
(2020/2649(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Covid-19 uzliesmojums ir ļoti nopietni un negatīvi ietekmējis pasažieru un kravu 
pārvadājumus, aptverot visas nozares, un visu tūrisma ekonomiku kopumā;

B. tā kā transporta nozarei ir vajadzīgs pienācīgs ekonomiskais atbalsts, kas būtu jāsniedz, 
vienlaikus garantējot pieejamību un savienojamību, aizsargājot patērētāju tiesības un 
samazinot administratīvo slogu un izmaksas iesaistītajiem uzņēmumiem;

C. tā kā ir jāaizsargā darbvietas visā tūrisma un transporta nozarē, ņemot vērā ietekmi uz 
darba devēju un darba ņēmēju finansiālo stāvokli, tostarp to, kuru stāvoklis ir kļuvis 
neskaidrs apgrozījuma trūkuma dēļ vairākus mēnešus pēc kārtas;

D. tā kā ES atjaunošanas plāna transporta un tūrisma jomā galvenais mērķis ir finansēt 
alternatīvu infrastruktūru, lai veicinātu videi nekaitīgāku transportu;

E. tā kā Komisijas priekšlikums noteikt ļoti ierobežojošus mērķus nolūkā samazināt CO2 
emisijas pasažieru un preču pārvadājumos, varētu kaitēt to uzņēmumu ekonomikas 
atjaunošanai, kuri pašlaik saskaras ar finansiālām grūtībām;

F. tā kā šiem pārāk vērienīgajiem mērķiem jau ir ievērojama ietekme uz autobūves nozari, 
jo īpaši ņemot vērā plaši izplatītās grūtības, kas veidojas iekšzemes 
elektrotransportlīdzekļu tirgos;

G. tā kā Eiropas aviosabiedrības ir piedzīvojušas satiksmes samazināšanos par vairāk nekā 
80 %, atceļot lidojumus ierobežojošo pasākumu dēļ, un turpmākajos mēnešos tās varētu 
saskarties ar reālu finansiālas neveiksmes risku;

H. tā kā enerģētikas pārkārtošana preču un pasažieru pārvadājumu jomā notiek ekonomiskā 
kontekstā, ko jau tagad būtiski apdraud negodīga konkurence un sociālā krāpšana, kas 
saistīta ar darba ņēmēju norīkošanu darbā;

I. tā kā veselības aizsardzības pasākumi, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, ir svarīgi un 
vajadzīgi, bet tiem vajadzētu būt samērīgiem ekonomikas atjaunošanas posmā,

1. norāda, ka ir steidzami jāparedz nozaru pasākumi valsts līmenī, lai apmierinātu 
transporta un tūrisma nozares speciālistu īpašās vajadzības, kurus īpaši skārusi Covid-19 
krīze;

2. uzskata, ka, attiecīgi apspriežoties, būtu pienācīgi jāņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), tirgus dalībnieku un transporta un tūrisma nozarē strādājošo 
vajadzības, lai pieņemtu īpašus pasākumus, kas pielāgoti katras dalībvalsts iekšējam 
tirgum;
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3. uzsver, ka uzņēmumu un darba vietu saglabāšana transporta un tūrisma nozarē ir 
ekonomikas un rūpniecības konkurētspējas stūrakmens, jo transports ir stratēģiska 
nozare dalībvalstu ekonomikā, jo īpaši rūpniecībā un tūrismā;

4. uzsver tūrisma nozares kā dalībvalstu ekonomikas izaugsmes un nacionālā IKP galvenā 
veicinātāja nozīmi; uzsver, ka ir vajadzīgi pasākumi, kas tūrisma jomā aizsargā gan 
patērētājus, gan tirgus dalībniekus, tostarp ceļojumu organizētājus un ceļojumu 
aģentūras;

5. ņem vērā, ka Komisija 2020. gada 13. maijā pieņēma paziņojumu par tūrismu un 
transportu 2020. gadā un pēc tam (COM(2020)0550) un tiesību aktu kopumu tūrisma un 
transporta jomā;

6. uzsver kalnu un piekrastes reģionu nozīmi, jo tie piesaista vairāk nekā trešdaļu no 
visiem tūrisma uzņēmumiem Eiropā, no kuriem daudzi ir MVU, kas saskaras ar 
dažādām problēmām; aicina pludmales koncesijas izslēgt no pārskatītās Direktīvas 
2006/123/EK darbības jomas1;

7. pauž nožēlu par Komisijas ierosināto ES atjaunošanas plānu un uzskata, ka līdz šim 
pieņemtie pasākumi varētu radīt vēl lielākus tirgus izkropļojumus, negodīgu konkurenci 
un sociālo dempingu starp dalībvalstīm;

8. atgādina, ka uzstāšana uz Eiropas zaļās kursa iniciatīvu varētu apdraudēt Eiropas 
uzņēmumu ekonomikas atjaunošanu pēc Covid-19 krīzes, un uzsver, ka stingru klimata 
mērķu noteikšana Eiropai varētu radīt neizdevīgus konkurences apstākļus attiecībā pret 
trešām valstīm;

9. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt savienojamību un pieejamību iedzīvotājiem visos 
reģionos, jo īpaši nomaļos, lauku, kalnu, mazapdzīvotos un salu reģionos, kuriem ir 
grūtāk piekļūt un kuri ir saistīti ar augstākām transporta izmaksām;

10. uzsver, cik svarīga ir skaidra un aktualizēta informācija par ceļotājiem un patērētājiem 
piemērojamiem noteikumiem;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.

1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.


