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B9-0182/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie turystyki i transportu w roku 2020 i w 
dalszej przyszłości
(2020/2649(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 6 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

− uwzględniając art. 195 TFUE,

− uwzględniając komunikat Komisji z 13 maja 2020 r. zatytułowany „Turystyka i 
transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości” (COM(2020)0550),

− uwzględniając komunikat Komisji z 13 maja 2020 r. w sprawie COVID-19 – w 
kierunku stopniowego i skoordynowanego podejścia do przywrócenia swobody 
przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych (C(2020)3250),

− uwzględniając komunikat Komisji z 13 maja 2020 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących stopniowego przywracania usług transportowych i połączeń – COVID-19 
(C(2020)3139),

− uwzględniając zalecenie Komisji z 13 maja 2020 r. w sprawie bonów oferowanych 
pasażerom i podróżnym jako alternatywa dla zwrotu pieniędzy za odwołane imprezy 
turystyczne i usługi transportowe w kontekście pandemii COVID-19,

− uwzględniając komunikat Komisji z 13 maja 2020 r. w sprawie wytycznych UE 
dotyczących stopniowego wznawiania usług świadczonych turystom oraz protokołów 
zdrowotnych w placówkach branży hotelarsko-gastronomicznej – COVID-19 
(C(2020)3251),

– uwzględniając komunikat Komisji i Rady z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wspólnego 
europejskiego planu działania prowadzącego do zniesienia środków powstrzymujących 
rozprzestrzenianie się COVID-19,

− uwzględniając inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz 
inicjatywę inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), przyjęte 
odpowiednio przez Parlament 26 marca 2020 r. i 17 kwietnia 2020 r., w szczególności 
pozwalające państwom członkowskim na większą elastyczność w korzystaniu z 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI),

– uwzględniając pakiet w wysokości 540 mld EUR przyjęty przez Eurogrupę w celu 
wsparcia państw członkowskich, przedsiębiorstw i pracowników w czasie kryzysu 
wywołanego COVID-19, za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
(EMS), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją 
nadzwyczajną (SURE),

– uwzględniając przyjęcie 19 marca 2020 r. tymczasowych ram umożliwiających 



RE\1207253PL.docx 3/8 PE647.666v01-00

PL

państwom członkowskim dalsze wspieranie gospodarki w związku z wybuchem 
epidemii COVID-19 z wykorzystaniem pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach 
pomocy państwa,

– uwzględniając swoją rezolucję z 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram 
finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej1,

− uwzględniając komunikat Komisji z 27 maja 2020 r. zatytułowany „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)0456),

− uwzględniając komunikat Komisji z 27 maja 2020 r. zatytułowany „Budżet UE napędza 
plan odbudowy Europy” (COM(2020)0442),

– uwzględniając wstępną notę oceniającą Międzynarodowej Organizacji Pracy z 18 marca 
2020 r. pt. „COVID-19 and World of Work: Impacts and Responses” [COVID-19 a 
świat pracy: skutki i reakcje],

− uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2,

− uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 
listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, 
w szczególności jej art. 13 dotyczący odpowiedzialności za realizację imprezy 
turystycznej, art. 16 dotyczący obowiązku udzielania pomocy oraz rozdział V, który 
reguluje ochronę podróżnych przed niewypłacalnością organizatora lub sprzedawcy 
detalicznego3,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy kryzys 
zdrowotny we wszystkich państwach członkowskich UE i na świecie; mając na uwadze, 
że pandemia COVID-19 wywarła również ogromny wpływ na zatrudnienie, płace i 
warunki pracy oraz na całe systemy gospodarcze państw członkowskich UE;

B. mając na uwadze, że sektor turystyki i podróży jest jednym z sektorów, które 
najbardziej ucierpiały z powodu wybuchu epidemii COVID-19; mając na uwadze, że w 
pierwszym kwartale 2020 r. cała działalność w dziedzinie turystyki uległa stopniowemu 
zatrzymaniu, zarówno w UE, jak i na całym świecie; mając na uwadze, że odbudowa 
gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, zatrudnienia i rozwoju 
społecznego krajów UE;

C. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich UE stosuje środki takie jak 

1 Teksty przyjęte P9_TA(2020)0124.
2 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
3 Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1.
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ograniczenie swobody przemieszczania się i tymczasowe kontrole na granicach 
wewnętrznych; mając na uwadze, że na granicach zewnętrznych UE wprowadzono 
ograniczenia podróży innych niż niezbędne;

D. mając na uwadze, że wybuch epidemii COVID-19 ma duży wpływ na transport i 
łączność w UE; mając na uwadze, że środki antypandemiczne drastycznie ograniczyły 
działalność transportową, zwłaszcza w przewozach pasażerskich;

E. mając na uwadze, że sektor turystyki w UE zatrudnia ok. 13 mln osób; mając na 
uwadze, że Światowa Rada Podróży i Turystyki przewiduje, że w 2020 r. sektor 
podróży i turystyki może stracić 75 mln miejsc pracy na całym świecie i 6,4 mln miejsc 
pracy w UE; mając na uwadze, że wielu pracowników ma niepewne stosunki pracy i 
straciło pracę lub grozi im utrata pracy w najbliższym czasie; mając na uwadze, że 
turystyka jest w dużym stopniu uzależniona od pracowników sezonowych i czasowych, 
często zatrudnionych w oparciu o niestandardowe formy zatrudnienia;

F. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny znieść ograniczenia podróży i 
wznowić działalność turystyczną w sposób skoordynowany oraz wdrożyć ujednolicone 
protokoły dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że jednostronne i 
rozproszone środki podejmowane przez rządy krajowe doprowadzą jedynie do 
nieporozumień i zakłóceń dla podróżnych i przedsiębiorstw; mając na uwadze, że 
ochrona zdrowia pracowników i konsumentów powinna zawsze być najwyższym 
priorytetem; mając na uwadze, że aby móc wznowić działalność, wszystkie 
przedsiębiorstwa muszą przestrzegać wymogów w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i 
utrzymywania dystansu fizycznego;

G. mając na uwadze, że turystyka to złożony sektor, z udziałem wielu podmiotów, w 
którym kluczową rolę odgrywa mobilność; mając na uwadze, że 90 % tego sektora 
stanowią MŚP; mając na uwadze, że większość przedsiębiorstw turystycznych stoi w 
obliczu kryzysu płynnościowego; mając na uwadze, że kryzys najsilniej dotknął MŚP; 
mając na uwadze, że osoby samozatrudnione, takie jak przewodnicy turystyczni, stoją w 
obliczu katastrofy ekonomicznej;

H. mając na uwadze, że dla wielu państw członkowskich, europejskich regionów i miast 
turystyka jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tworzenia tkanki 
gospodarczej i społecznej; mając na uwadze, że często turystyka zapewnia regionom 
bez alternatywnych źródeł zatrudnienie i dochody; mając na uwadze, że regiony 
wyspiarskie, przybrzeżne i najbardziej oddalone w szczególności odczuły skutki 
gospodarcze kryzysu wywołanego COVID-19;

I. mając na uwadze, że brak nowych rezerwacji i niespotykana wcześniej liczba wniosków 
o zwrot kosztów z powodu anulacji doprowadziły do dramatycznego problemu z 
płynnością w sektorze podróży i turystyki;

J. mając na uwadze, że przepisy UE dotyczące praw pasażerów oraz dyrektywa UE w 
sprawie imprez turystycznych mające na celu ochronę praw podróżnych zostały 
naruszone, w szczególności pod względem zwrotu kosztów ponoszonych przez 
konsumentów, którzy nie mogą podróżować ze względu na pandemię, a także z powodu 
późniejszego anulowania lotów, problemów z płynnością w sektorze podróży i turystyki 
oraz tendencji niektórych przedsiębiorstw do faworyzowania największych inwestorów 



RE\1207253PL.docx 5/8 PE647.666v01-00

PL

przed innymi obowiązkami w zakresie praw konsumentów;

K. mając na uwadze, że przyjmując 13 maja 2020 r. komunikat pt. „Turystyka i transport w 
roku 2020 i w dalszej przyszłości” oraz pakiet dla branży turystycznej i transportowej, 
Komisja podjęła pierwszy krok w kierunku skoordynowanej odbudowy sektorów 
transportu i turystyki;

L. mając na uwadze, że w budżecie UE nie ma odrębnej linii budżetowej na turystykę, a 
działania w tej dziedzinie są finansowane w ramach wielu różnych funduszy, projektów 
pilotażowych i działań przygotowawczych;

M. mając na uwadze, że sektory turystyki i transportu w UE potrzebują zmiany w kierunku 
bardziej zrównoważonego, innowacyjnego i odpornego modelu;

1. uznaje znaczenie sektorów turystyki i transportu dla gospodarki i zatrudnienia we 
wszystkich państwach członkowskich UE; utrzymuje, że szybkie i krótkoterminowe 
wsparcie dla sektorów turystyki i transportu, choć konieczne, aby zapewnić im 
przetrwanie i konkurencyjność, powinno być zgodne ze zobowiązaniami UE w zakresie 
ograniczania emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju, oraz że należy podjąć 
działania następcze w związku ze środkami wykonawczymi, które dają podróżnym 
pewność podróżowania do Europy i w jej obrębie; 

2. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Turystyka i 
transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości” oraz pakiet dla branży turystycznej i 
transportowej z 13 maja 2020 r.; apeluje do państw członkowskich o stosowanie 
skoordynowanego podejścia do znoszenia ograniczeń w podróżowaniu oraz o 
bezpieczne i stopniowe przywracanie połączeń transportowych i działalności 
turystycznej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia publicznego, a 
zwłaszcza zdrowia pracowników i podróżnych; podkreśla potrzebę opracowania 
skutecznych i jasnych protokołów sanitarnych na szczeblu UE, aby zapewnić zaufanie 
między przyjmującymi a podróżnymi;

3. potwierdza, że unijnej reakcji na kryzys COVID-19 nie wolno wykorzystywać do 
promowania coraz większej koncentracji sektorów transportu, zwłaszcza w sektorze 
lotniczym;

4. podkreśla, że państwa członkowskie UE powinny mieć możliwość odwrócenia 
tendencji liberalizacyjnej w sektorze transportu (kolej, drogi, jednolita europejska 
przestrzeń powietrzna, porty), aby bronić interesów ludzi, narodowej suwerenności i 
rozwoju;

5. apeluje do Komisji o udzielenie dalszych wyjaśnień w sprawie kryteriów do stosowania 
przez państwa członkowskie, kiedy decydują się na przywrócenie podróży i działalności 
turystycznej; podkreśla, że obecna sytuacja nie daje podmiotom i podróżnym pewności 
koniecznej do przygotowania się do letniego sezonu turystycznego;

6. podkreśla, że badania przesiewowe to skuteczny sposób na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa oraz budowania zaufania w sytuacjach, gdy utrzymywanie 
dystansu fizycznego nie jest możliwe, np. w samolocie, pod warunkiem że dostępne 
będą szybkie, wiarygodne i przystępne metody prowadzenia tych badań; zwraca się do 
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Komisji, aby we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób oraz państwami członkowskimi regularnie oceniała istnienie testów 
spełniających te warunki, a w przypadku ich dostępności przeprowadzała 
skoordynowaną procedurę zamówień publicznych, aby uzyskać możliwie najlepsze 
warunki i najlepszą cenę; apeluje do Komisji i państw członkowskich o wykorzystanie 
wszystkich dostępnych narzędzi finansowania, aby zagwarantować obywatelom 
nieodpłatne testowanie;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, aby zagwarantowały ochronę 
wszystkich miejsc pracy w sektorach turystyki i transportu dzięki promowaniu godnych 
i uregulowanych warunków pracy w oparciu o układy zbiorowe oraz dzięki poprawie 
ogólnej sytuacji w zakresie dochodów pracowników sektora; podkreśla, że wsparcie dla 
zatrudnienia musi obejmować wszystkich pracowników, również tych, którzy mają 
niestandardowe formy zatrudnienia i dotychczas są wykluczeni z mechanizmu 
zmniejszonego wymiaru czasu pracy lub innych form kompensacji wynagrodzenia 
przez państwo; podkreśla, że inwestycje powinny być przeznaczone na promowanie 
zatrudnienia wysokiej jakości i stabilności finansowej w celu przezwyciężenia wahań 
koniunktury gospodarczej;

8. podkreśla, że obecny kryzys zdrowotny dowodzi, jak ważne jest inwestowanie w 
transport publiczny; ubolewa nad niedostateczną ofertą i transportem pasażerów w 
warunkach, które nie chronią zdrowia publicznego;

9. apeluje o wprowadzenie systemu gwarantowanego minimalnego dochodu w państwach 
członkowskich jako uzupełnienia powszechnych usług publicznych wysokiej jakości, 
zwłaszcza usług zdrowotnych i zabezpieczenia społecznego, przy czym dochody te 
zapewniałyby godne warunki życia i skuteczne zabezpieczenie dla najbardziej 
wrażliwych, zwłaszcza w czasach kryzysów takich jak obecny kryzys COVID-19, z 
myślą o uzyskaniu pełnego włączenia społecznego;

10. podkreśla, że tysiące przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, walczy o przetrwanie, a wiele z 
nich zmaga się z niewypłacalnością; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o 
monitorowanie rozwoju sytuacji i ocenę możliwości stworzenia większego wsparcia 
nadzwyczajnego, w związku z już zapowiedzianymi instrumentami, dzięki podjęciu 
wszystkich stosownych środków pilnie zapobiegających upadłości zdrowych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, obejmujących np. gwarancje i tanie kredyty oraz 
uzgodnienia co do pozostałego długu, np. ulgi podatkowe, odroczenie spłaty kredytów i 
rozwiązania obejmujące ryzyko ponoszone przez usługodawców do czasu wznowienia 
przepływów turystycznych i transportowych;

11. zauważa, że jeżeli nie uda się zapobiec fali upadłości w tym sektorze, duże 
przedsiębiorstwa, które przetrwają, znajdą się na pozycji dominującej, co doprowadzi 
do wzrostu cen dla konsumentów i obniżenia dochodów pozostałych MŚP;

12. apeluje o pełną ochronę praw konsumentów i praw podróżnych przed bezprawnymi 
praktykami stosowanymi przez niektóre przedsiębiorstwa; apeluje do państw 
członkowskich o zagwarantowanie jak najściślejszego i najszybszego poszanowania 
praw konsumentów i podróżnych, zwłaszcza gdy odnośne przedsiębiorstwa korzystają z 
publicznego dofinansowania; wzywa do stworzenia podróżnego funduszu 
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gwarancyjnego, aby skutecznie chronić prawa pasażerów;

13. apeluje, aby sektory turystyki i transportu były solidnie wspierane przez unijny plan 
odbudowy; apeluje, aby znaczącą część planu odbudowy, przynajmniej 20%, 
przeznaczyć na ożywienie tego sektora; apeluje, aby ten plan odbudowy był ściśle 
zgodny z unijnymi zobowiązaniami w dziedzinie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i 
zrównoważoności; wzywa do społecznie odpowiedzialnego podejścia do ochrony 
miejsc pracy i wynagrodzeń;

14. podkreśla znaczenie turystyki dla niektórych krajów i obszarów geograficznych UE, 
gdzie usługi związane z turystyką są często ważnym czynnikiem zapewnienia 
zatrudnienia i stanowią jedno z głównych źródeł dochodu miejscowej ludności; wzywa 
Komisję, aby opracowała dostosowane do potrzeb środki przy przywracaniu swobody 
przemieszczania się i połączeń transportowych między terytoriami najbardziej 
oddalonymi i wyspami a kontynentem UE; zwraca uwagę, że szczególne trasy połączeń 
oraz dodatkowe wsparcie finansowe i administracyjne mają dla tych regionów ogromne 
znaczenie; podkreśla znaczenie uwzględnienia kwestii związanych z obszarami 
przybrzeżnymi i morskimi w strategii i inicjatywach turystycznych UE, w tym w 
zakresie możliwości finansowania oraz narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych, 
poprzez ustanowienie polityki dostosowanej do potrzeb we współpracy z podmiotami i 
władzami w miejscach docelowych;

15. nalega, aby Komisja zaproponowała nowy europejski program turystyki społecznej, 
umożliwiający najsłabszym grupom społecznym wykorzystywanie krajowych bonów 
turystycznych w stowarzyszonych obiektach w innych państwach członkowskich, które 
również oferują program turystyki społecznej swoim obywatelom; zauważa, że wiele 
państw członkowskich wdraża takie programy z bardzo dobrymi wynikami i jest 
przekonany, że uczynienie tych programów interoperacyjnymi miałoby bardzo 
pozytywne skutki;

16. ponawia apel o ustanowienie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF na 
lata 2021–2027) specjalnej linii budżetowej dla zrównoważonej turystyki oraz 
podkreśla, że obecnie nie ma konkretnego i ukierunkowanego instrumentu finansowego, 
który pomógłby zwiększyć dobrobyt i wzrost w sektorze;

17. wzywa Komisję do zbadania wykonalności i potencjalnych korzyści z mechanizmu 
zarządzania kryzysowego dla sektora turystycznego UE, aby odpowiednio i szybko 
zareagować nie tylko na obecną pandemię COVID-19, ale także aby przygotować się na 
przyszłe wyzwania, takie jak zmiana klimatu, turystyka masowa, kwestie 
bezpieczeństwa, oraz promować Europę jako czołowy światowy kierunek; podkreśla 
znaczenie uwzględnienia rozwiązań w zakresie finansowania krótkoterminowych 
niedoborów finansowych, a także zapewnienia średnio- i długoterminowych ram i 
strategii do uruchomienia;

18. podkreśla, że nadrzędnym celem musi być zrównoważony charakter i odporność 
turystyki, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez UE w ramach porozumienia 
paryskiego w sprawie zmiany klimatu, aby zapewnić tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy, zrównoważony wzrost i większy wkład w spójność społeczną i regionalną;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
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Radzie Europejskiej i Komisji.


