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B9-0180/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transport și turism în 2020 și ulterior
(2020/2649(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât epidemia de COVID-19 a avut un impact foarte grav și negativ asupra 
transportului de călători și de marfă, impact care s-a răsfrânt asupra tuturor sectoarelor, 
precum și asupra economiei turismului în ansamblul său;

B. întrucât sectorul transporturilor necesită un sprijin economic adecvat, care ar trebui 
furnizat garantând, în același timp, accesibilitatea și conectivitatea, protejând drepturile 
consumatorilor și reducând sarcina administrativă și costurile pentru întreprinderile 
implicate;

C. întrucât locurile de muncă din sectoarele turismului și transporturilor în ansamblul lor 
trebuie să fie protejate, ținând seama de impactul produs asupra situației financiare a 
angajatorilor și a angajaților, inclusiv asupra persoanelor a căror situație a devenit 
incertă din cauza stagnării cifrei de afaceri timp de mai multe luni consecutive;

D. întrucât planul de redresare a UE în sectorul transporturilor și al turismului are ca scop 
principal finanțarea unei infrastructuri alternative pentru promovarea unui transport mai 
ecologic;

E. întrucât propunerea Comisiei de a impune obiective foarte restrictive menite să ducă la 
diminuarea emisiilor de CO2 în sectorul transportului de călători și de mărfuri ar putea 
împiedica redresarea economică a întreprinderilor care se confruntă în prezent cu 
dificultăți financiare;

F. întrucât aceste obiective excesiv de ambițioase au deja un impact considerabil asupra 
industriei autovehiculelor, având în vedere, nu în ultimul rând, dificultățile persistente 
care există pe toate piețele interne ale vehiculelor electrice;

G. întrucât companiile aeriene europene au înregistrat o scădere a traficului de peste 80 %, 
ca urmare a anulării zborurilor impuse de măsurile de limitare a răspândirii bolii și s-ar 
putea confrunta cu riscul real de eșec financiar în lunile următoare;

H. întrucât tranziția energetică în sectorul transportului de mărfuri și de călători are loc 
într-un context economic care este deja grav afectat de concurența neloială și de frauda 
socială asociată cu detașarea lucrătorilor;

I. întrucât măsurile luate pentru a proteja sănătatea în contextul izbucnirii epidemiei de 
COVID-19 sunt importante și necesare, dar ar trebui să aibă un caracter proporțional în 
timpul fazei de redresare,

1. ia act de necesitatea urgentă de a permite autorităților să adopte măsuri sectoriale la 
nivel național pentru a răspunde nevoilor specifice ale profesioniștilor din sectoarele 
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transporturilor și turismului, care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19;

2. consideră că ar trebui să se țină seama în mod corespunzător nevoile întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri), ale părților interesate și ale lucrătorilor din sectoarele 
transporturilor și turismului, desfășurând în acest scop consultări adecvate, în vederea 
adoptării unor măsuri specifice, adaptate pieței interne a fiecărui stat membru;

3. subliniază că protejarea întreprinderilor și a locurilor de muncă în sectoarele 
transporturilor și turismului reprezintă piatra de temelie a competitivității economice și 
industriale, deoarece transporturile constituie un sector strategic pentru economiile 
statelor membre, în special pentru industrie și turism;

4. subliniază importanța sectorului turismului din perspectiva contribuției sale cheie la 
creșterea economică și la PIB-urile naționale ale statelor membre; subliniază necesitatea 
unor măsuri care să protejeze atât consumatorii, cât și părțile interesate din sectorul 
turismului, inclusiv operatorii și agențiile de turism;

5. ia act de faptul că Comisia Europeană a adoptat la 13 mai 2020 o comunicare referitoare 
la turism și transport în 2020 și în anii următori (COM(2020)0550), precum și un pachet 
de măsuri privind turismul și transportul;

6. subliniază importanța zonelor montane și de coastă, care atrag mai mult de o treime din 
toate întreprinderile turistice din Europa, dintre care multe sunt IMM-uri ce se confruntă 
cu o varietate de provocări; solicită excluderea concesiunilor de plaje publice din 
domeniul de aplicare a Directivei revizuite nr. 2006/123/CE1;

7. regretă publicarea de către Comisie a propunerii sale de plan de redresare pentru UE și 
consideră că măsurile adoptate până în prezent pot conduce la amplificarea denaturărilor 
pieței și la intensificarea concurenței neloiale și a dumpingului social între statele 
membre;

8. reamintește că insistența de a pune în aplicare Pactul verde european ar putea submina 
redresarea economică a întreprinderilor europene în perioada de după criza COVID-19; 
subliniază, în acest context, că impunerea unor obiective climatice stricte pentru Europa 
ar putea crea un dezavantaj competitiv față de țările terțe;

9. subliniază importanța garantării conectivității și a accesibilității pentru locuitorii tuturor 
regiunilor, în special pentru cei din zonele periferice, rurale, muntoase, slab populate și 
insulare, care sunt mai greu accesibile și implică costuri de transport mai ridicate;

10. subliniază importanța unor informații clare și actualizate cu privire la normele aplicabile 
pentru călători și consumatori;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.
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