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B9-0182/2020

Europaparlamentets resolution om transport och turism under 2020 och framåt
2020/2649(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 6 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget),

− med beaktande av artikel 195 i EUF-fördraget,

− med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2020 Transport och 
turism under 2020 och framåt (COM(2020)0550),

− med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2020 Med sikte på ett 
stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av 
kontrollerna vid de inre gränserna – Covid-19 (C(2020)3250),

− med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2020 Riktlinjer om att 
gradvis återställa transporttjänster och kommunikationer – COVID-19 (C(2020)3139),

− med beaktande av kommissionens rekommendation av den 13 maj 2020 om värdebevis 
som erbjuds passagerare och resenärer som ett alternativ till ersättning för inställda 
paketresetjänster och transporttjänster mot bakgrund av covid-19-pandemin,

− med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2020 EU-vägledning om 
successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i 
besöksnäringen – Covid-19 (C(2020)3251),

– med beaktande av kommissionens och rådets meddelande av den 15 april 2020 om den 
gemensamma europeiska färdplanen för att lätta på coronarestriktionerna,

− med beaktande av investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och 
investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus, som parlamentet antog den 
26 mars 2020 respektive den 17 april 2020, och som framför allt ger medlemsstaterna 
större flexibilitet vid utnyttjandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna),

– med beaktande av det paket på 540 miljarder euro som Eurogruppen antog för att stödja 
medlemsstater, företag och arbetstagare under covid-19-krisen, via Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM), Europeiska investeringsbanken (EIB) och det europeiska 
instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation 
(SURE),

– med beaktande av antagandet den 19 mars 2020 av en tillfällig ram för att göra det 
möjligt för medlemsstaterna att ytterligare stödja ekonomin i samband med covid-19-
utbrottet genom att maximalt utnyttja den flexibilitet som föreskrivs i reglerna för 
statligt stöd,
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– med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, 
egna medel och återhämtningsplanen1,

− med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

− med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU-budgeten som 
motor i den europeiska återhämtningsplanen (COM(2020)0442),

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) preliminära 
bedömningsnot av den 18 mars 2020 COVID-19 and Word of Work: Impacts and 
Responses (covid-19 och arbetsmarknaden: påverkan och åtgärder),

− med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av 
rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG2,

− med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 
25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, särskilt artikel 
13 om ansvaret för paketresans fullgörande, artikel 16 om skyldigheten att 
tillhandahålla assistans och kapitel V som reglerar skyddet för resenärer i händelse av 
en arrangörs eller återförsäljares insolvens3,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Covid-19-pandemin har orsakat en hälsokris utan motstycke i samtliga EU-
medlemsstater och globalt. Pandemin har också fått enorma konsekvenser för 
sysselsättningen, lönerna och arbetsvillkoren samt hela det ekonomiska systemet i 
medlemsstaterna.

B. Turism- och resebranschen är en av de sektorer som har drabbats mest negativt av 
covid-19-utbrottet: under första kvartalet 2020 upphörde all turistverksamhet steg för 
steg i EU och globalt. Återhämtningen inom sektorn är avgörande för ekonomin, 
sysselsättningen och den sociala utvecklingen i medlemsstaterna.

C. Många av EU:s medlemsstater har vidtagit åtgärder såsom begränsning av den fria 
rörligheten och tillfälliga kontroller vid de inre gränserna. Begränsningar i samband 
med resor som inte är nödvändiga har tillämpats vid EU:s yttre gränser.

D. Covid-19-utbrottet har omfattande följder för transporterna och anslutningarna i 
unionen. Åtgärder för att begränsa utbrottet har minskat transportverksamheten på ett 
frapperande sätt, särskilt när det gäller persontransporter.

E. Turismsektorn i EU sysselsätter omkring 13 miljoner människor. Enligt prognoser från 
World Travel and Tourism Council kan rese- och turismsektorn förlora 75 miljoner 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
2 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 EUT L 326, 11.12.2015, s. 1.
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arbetstillfällen globalt och 6,4 miljoner arbetstillfällen i EU under 2020. Många 
arbetstagare har osäkra anställningsförhållanden och har förlorat eller riskerar att snart 
förlora sina jobb. Turismen är kraftigt beroende av säsongsanställda och tillfälligt 
anställda som ofta har atypiska anställningsformer.

F. Medlemsstaterna bör häva reserestriktionerna och återuppta turismen på ett samordnat 
sätt och genomföra harmoniserade hälso- och säkerhetsprotokoll. Ensidiga och 
fragmenterade åtgärder från de nationella regeringarnas sida kommer endast att leda till 
förvirring och störningar för resenärer och företag. Arbetstagarnas och kundernas hälsa 
bör alltid ha högsta prioritet. Alla företag måste se till att kraven på hälsa, säkerhet och 
social distansering respekteras för att de ska kunna återuppta sin verksamhet.

G. Turismen är en komplicerad sektor med många aktörer där rörligheten är avgörande. 
Sektorn består till 90 procent av små och medelstora företag. De flesta turismföretag 
befinner sig i en likviditetskris, och denna kris har drabbat de små och medelstora 
företagen hårdast. För egenföretagare såsom turistguider är den ekonomiska situationen 
katastrofal.

H. För många medlemsstater, europeiska regioner och städer är turismen en viktig 
bidragande orsak till den ekonomiska och sociala strukturen. Turismen erbjuder ofta 
arbetstillfällen och inkomster i regioner där det saknas alternativ. Öar, kustområden och 
de yttersta randområdena har drabbats hårt av covid-19-krisens ekonomiska 
konsekvenser.

I. Avsaknaden av nya bokningar och en aldrig tidigare skådad våg av ansökningar om 
ersättning för inställda resor har medfört ett enormt likviditetsproblem för rese- och 
turismsektorn.

J. EU:s förordningar om passagerares rättigheter och EU:s paketresedirektiv för att skydda 
resenärers rättigheter har undergrävts, särskilt när det gäller ersättning till kunder som 
inte kan resa på grund av pandemin, därav följande inställda flygningar och 
likviditetsproblem inom rese- och turismsektorn samt vissa företags tendens att 
prioritera utdelningar till sina aktieägare snarare än deras övriga skyldigheter i fråga om 
kundens rättigheter.

K. Genom att anta meddelandet Turism och transport under 2020 och framåt och turism- 
och transportpaketet den 13 maj 2020 tog kommissionen det första steget i riktning mot 
att stödja en samordnad återhämtning inom transport- och turismsektorerna.

L. Turismen har inte någon egen rubrik i EU:s budget och åtgärderna på detta område är 
fördelade över flera olika fonder, pilotprojekt och förberedande åtgärder.

M. Turism- och transportsektorerna i EU behöver gå över till en mer hållbar, innovativ och 
motståndskraftig modell.

1. Europaparlamentet erkänner turism- och transportsektorernas betydelse för ekonomin 
och sysselsättningen i alla EU:s medlemsstater. Parlamentet vidhåller att snabbt stöd på 
kort sikt till turism- och transportsektorerna är nödvändigt för att garantera deras 
överlevnad och konkurrenskraft, bör vara i linje med EU:s åtaganden om minskade 
koldioxidutsläpp och hållbarhet, och måste följas upp med genomförandeåtgärder som 
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ger resenärer det förtroende som krävs för att resa tillbaka till och inom Europa. 

2. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande Turism och transport under 
2020 och framåt och turism- och transportpaketet av den 13 maj 2020. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att tillämpa en samordnad strategi för att upphäva 
reserestriktionerna och att på ett säkert sätt stegvis återupprätta transportförbindelserna 
och turistverksamheten samtidigt som man säkerställer skyddet av folkhälsan och i 
synnerhet arbetstagarnas och resenärernas hälsa. Parlamentet betonar behovet av 
effektiva och tydliga sanitära protokoll på EU-nivå för att säkerställa förtroende mellan 
värdar och resenärer.

3. Europaparlamentet bekräftar att EU:s svar på covid-19-krisen inte får utnyttjas för att 
främja ytterligare monopolistisk koncentration inom transportsektorn och i synnerhet 
inte inom luftfarten.

4. Europaparlamentet betonar att EU:s medlemsstater bör ha möjlighet att ompröva 
liberaliseringen av transportsektorn (järnvägar, vägar, det gemensamma europeiska 
luftrummet, hamnar) för att försvara folkets intressen, den nationella suveräniteten och 
utvecklingen.

5. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att ytterligare klargöra vilka 
kriterier som medlemsstaterna ska tillämpa när de beslutar om återupptagande av rese- 
och turistverksamhet. Parlamentet understryker att den nuvarande situationen inte 
skapar säkerhet för intressenter och resenärer att förbereda sig inför sommarsäsongen.

6. Europaparlamentet understryker att screening är ett effektivt sätt att minska spridningen 
av viruset och att bygga upp förtroende i fall där det inte är möjligt med social 
distansering, till exempel i flygplan, förutsatt att det finns snabba och tillförlitliga 
screeningmetoder till överkomligt pris. Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
samarbete med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och 
med medlemsstaterna regelbundet utvärdera förekomsten av tester som uppfyller dessa 
villkor och, när de är tillgängliga, att genomföra en samordnad upphandling för att 
garantera bästa möjliga villkor och pris. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
och medlemsstaterna att använda alla tillgängliga finansieringsmöjligheter för att se till 
att medborgarna kan testas kostnadsfritt.

7. Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna och kommissionen att garantera 
skyddet av alla arbetstillfällen inom turism- och transportsektorerna genom att främja 
anständiga och reglerade arbetsförhållanden utgående från kollektiva förhandlingar och 
genom att förbättra de allmänna inkomstvillkoren för arbetstagare inom dessa sektorer. 
Parlamentet understryker att sysselsättningsstöd måste omfatta alla arbetstagare, även 
dem som har atypiska anställningsformer och som hittills i omfattande utsträckning har 
varit utestängda från system för korttidsarbete eller andra former av statlig 
lönekompensation. Parlamentet betonar att investeringar bör användas för att främja 
högkvalitativa arbetstillfällen och finansiell stabilitet i syfte att övervinna 
konjunktursvängningar.

8. Europaparlamentet betonar att den nuvarande hälsokrisen visar hur viktigt det är att 
investera i kollektivtrafik. Parlamentet beklagar bristerna på utbudssidan och 
transporterna av passagerare under förhållanden som inte säkerställer skyddet av 
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folkhälsan.

9. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av ett system i medlemsstaterna som garanterar 
minimiinkomster såsom ett komplement till allmänna offentliga tjänster av hög kvalitet, 
särskilt hälso- och sjukvård samt social trygghet, för att säkerställa drägliga 
levnadsvillkor och ett effektivt skyddsnät för de mest utsatta, i synnerhet under kristider 
såsom den nuvarande covid-19-krisen, med syftet att uppnå fullständig social 
integration.

10. Europaparlamentet betonar att tusentals företag, särskilt små och medelstora företag, 
kämpar för att överleva, samtidigt som många av dem drabbas av insolvens. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka utvecklingen 
och bedöma möjligheten till ökat krisstöd när det gäller de instrument som redan har 
tillkännagivits, genom att vidta alla lämpliga åtgärder för att omgående förhindra att 
livskraftiga företag, särskilt små och medelstora företag, går i konkurs, inbegripet t.ex. 
garantier och billiga lån samt ordningar för utestående skulder, såsom skattelättnader, 
uppskov med återbetalningar av banklån och lösningar för att täcka 
tjänsteleverantörernas risker fram till dess att turist- och transportflödena återställs.

11. Europaparlamentet konstaterar att en oförmåga att förhindra en våg av konkurser inom 
sektorn kommer att försätta de stora företagen i en dominerande ställning, vilket medför 
högre priser för konsumenterna och lägre inkomster för de återstående små och 
medelstora företagen.

12. Europaparlamentet kräver ett fullständigt skydd av konsumenters och resenärers 
rättigheter mot olagliga metoder från vissa företags sida. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att konsumenternas och resenärernas rättigheter skyddas så 
strikt och så snabbt som möjligt, särskilt när de berörda företagen gynnas av statliga 
räddningsaktioner. Parlamentet efterlyser inrättandet av en resegarantifond för att 
säkerställa ett effektivt skydd för resenärernas rättigheter.

13. Europaparlamentet vill att turism- och transportsektorn ska ges ett starkt stöd från EU:s 
återhämtningsplan. Parlamentet kräver att en betydande del av återhämtningsplanen, 
minst 20 procent, ska avsättas för att blåsa nytt liv i sektorn. Parlamentet begär att denna 
återhämtningsplan ska vara strikt förenlig med EU:s åtaganden om minskade 
koldioxidutsläpp och hållbarhet, och efterlyser en socialt ansvarsfull strategi för att 
skydda arbetstillfällen och löner.

14. Europaparlamentet framhåller turismens betydelse för vissa länder och geografiska 
områden i EU, där tjänster med anknytning till turismen ofta är en viktig 
sysselsättningstryggande faktor och en av lokalbefolkningens huvudsakliga 
inkomstkällor. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram skräddarsydda 
lösningar i samband med att man återställer den fria rörligheten och 
transportförbindelserna mellan de yttersta randområdena och öarna och EU:s fastland. 
Parlamentet påpekar att särskilda förbindelseleder och kompletterande ekonomiskt och 
administrativt stöd är av yttersta vikt för dessa områden. Parlamentet betonar betydelsen 
av att kust- och havsområden ställs i centrum för EU:s strategi och initiativ för turismen, 
inbegripet finansieringsmöjligheter samt verktyg för säljfrämjande och kommunikation, 
genom att det tas fram specialanpassade strategier i samarbete med intressenter och 
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myndigheter på destinationsorterna.

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föreslå ett nytt europeiskt 
program för social turism som gör det möjligt för sårbara samhällsgrupper att använda 
nationella värdebevis för turister i anknutna etablissemang i andra medlemsstater som 
också erbjuder sina egna medborgare ett program för social turism. Parlamentet noterar 
att många medlemsstater genomför sådana program med utmärkta resultat, och anser att 
det skulle vara mycket positivt att göra dessa system driftskompatibla på EU-nivå.

16. Europaparlamentet efterlyser än en gång en särskild budgetpost för hållbar turism i 
nästa fleråriga budgetram (2021–2027), och understryker att det inte finns något konkret 
och målinriktat finansieringsinstrument som skulle kunna bidra till att stimulera 
välstånd och tillväxt inom denna sektor.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka genomförbarheten för och 
den potentiella nyttan av en krishanteringsmekanism för EU:s turismsektor, för att 
bemöta det aktuella covid-19-utbrottet på ett adekvat och snabbt sätt, men också för att 
vidta förberedande åtgärder inför framtida utmaningar såsom klimatförändringar, 
överdriven turism och säkerhetsproblem samt främja Europas ställning som världens 
ledande destination. Parlamentet betonar betydelsen av att man inkluderar ekonomiska 
lösningar på finansieringsbrister på kort sikt och även ser till att ramar och strategier på 
medellång och lång sikt aktiveras.

18. Europaparlamentet påpekar att det övergripande målet måste vara turismens hållbarhet 
och motståndskraft, i linje med de åtaganden som EU ingått inom ramen för Parisavtalet 
om klimatförändringar, i syfte att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet, hållbar tillväxt 
och ett större bidrag till social och regional sammanhållning.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
Europeiska rådet och kommissionen.


