
 
Koronawirus: wsparcie UE dla turystyki
 
Branża turystyczna to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych przez wybuch
koronawirusa. Jak UE chroni firmy, pracowników i podróżujących?
 

Ograniczenia podróżowania związane z pandemią koronawirusa zdziesiątkowały przemysł
turystyczny, odgrywający ważną rolę w gospodarce UE. Oczekuje się, że przychody tej branży
spadną o 50% dla hoteli i restauracji, o 70% dla operatorów wycieczek i biur podróży oraz o
90% dla rejsów wycieczkowych i linii lotniczych. Połowa przyjazdów turystycznych na świecie
odbywa się do Europy, a sytuacja jest szczególnie trudna dla tych krajów europejskich, których
gospodarki szczególnie polegają na turystyce, takich jak Hiszpania, Włochy, Francja i Grecja.
 
Wielu podróżujących miało problemy z powrotem do domu, a firmy turystyczne borykają się z
poważnymi problemami z płynnością, ponieważ otrzymują niewiele nowych rezerwacji, za to
dużo wniosków o zwrot kosztów odwołanych wycieczek. Szczególnie przewoźnicy lotniczy
znajdują się pod bezprecedensową presją.
 
19 czerwca Parlament przegłosował rezolucję w sprawie transportu i turystyki w 2020 r.,
wzywając do dalszych działań w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych
kryzysem oraz do specjalnej linii budżetowej, aby wesprzeć sektor. Posłowie stwierdzili, że
kryzys należy traktować jako okazję do modernizacji turystyki w UE, aby stała się przyjazna dla
środowiska i odpowiedzialna społecznie.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200615IPR81232/parlament-wzywa-do-dalszych-dzialan-ratujacych-turystyke-w-ue


Wspieranie branży turystycznej w kryzysie 
Przedsiębiorstwa i pracownicy sektora turystycznego korzystają już ze instrumentów wsparcia
wprowadzonych przez UE w odpowiedzi na kryzys wywołany przez COVID-19, w tym wsparcia
płynności, ulg podatkowych i złagodzenia zasad pomocy państwa, a także tymczasowego
zawieszenia przepisów UE dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie (tzw. slotów),
aby uniknąć pustych lotów.
 
Aby chronić podróżnych, Unia Europejska zaktualizowała wytyczne dotyczące praw pasażerów
i dyrektywę w sprawie imprez turystycznych. Ułatwiono także repatriację dziesiątek tysięcy
obywateli europejskich, którzy utknęli za granicą, za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu
Ochrony Ludności. Środki UE wspierające przemysł turystyczny uzupełniają i wzmacniają środki
podejmowane przez państwa członkowskie.
 
13 maja Komisja Europejska opublikowała szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące
turystyki i transportu, aby pomóc krajom UE w stopniowym znoszeniu ograniczeń podróżowania
, przywróceniu usług transportowych i ponownym otwarciu przedsiębiorstw turystycznych,
promujące wspólne podejście na szczeblu UE.
 
Komisja Europejska zaproponowała 4 września, aby państwa członkowskie koordynowały
działania ograniczające swobodę przemieszczania się w czasie pandemii. Celem jest
zmniejszenie niepewności dla podróżujących i przedsiębiorców, wynikającej z wielu
rozbieżnych przepisów krajowych.
 
W propozycji KE przedstawiła wspólne kryteria i progi dotyczące wprowadzania środków
ograniczających, oceny ryzyka w całej UE i postępowania z podróżnymi przybywającymi ze
stref „wysokiego ryzyka”. Jeśli kraje decydują się na wprowadzenie ograniczeń, powinny
poinformować opinię publiczną w jasny sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Dowiedz się, co robi UE, aby pomóc Europie w odbudowie gospodarki w związku z kryzysem
wywołanym przez pandemię koronawirusa.
 
W rezolucji przyjętej 17 września Parlament poparł wniosek Komisji dotyczący koordynacji
ograniczeń w podróżowaniu i wezwał do harmonizacji ocen stanu zdrowia i innych środków
przez państwa członkowskie.

22,6 milionów
Liczba osób w UE pracujących w turystyce (2019)
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_854
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200910IPR86818/covid-19-konieczna-harmonizacja-procedur-testowania-i-klasyfikacji-ryzyka-w-ue


10 działań UE w walce z koronawirusem 
 

Parlament chce więcej działań dla ratowania branży
turystycznej 
UE powinna opracować mechanizm zapobiegania i zarządzania w celu ochrony pracowników i
firm z sektora turystyki oraz zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa, stwierdzili posłowie w
rezolucji przegłosowanej 17 kwietnia.
 
Parlamentarna Komisja Transportu i Turystyki nalega od marca na zdecydowane i
skoordynowane działanie UE w celu przezwyciężenia kryzysu. Przewodnicząca Komisji Karima
Delli z zadowoleniem przyjęła pakiet Komisji w sprawie turystyki i transportu z 13 maja i
powiedziała: „Bardzo ważne jest zapewnienie obywateli, że turystyka i podróżowanie będą
możliwe i bezpieczne w tym roku. Powinniśmy wykorzystać ten kryzys do przekształcenia
turystyki w całej UE”.
 
15 maja Parlament zatwierdził środki pomocy dla sektora transportu, aby zminimalizować skutki
pandemii dla linii lotniczych przedsiębiorstw kolejowych, drogowych i żeglugowych.
 
We wspólnym oświadczeniu wydanym 23 września członkowie parlamentarnej grupy
zadaniowej ds. turystyki nalegali na pilne podjęcie konkretnych działań ze strony KE i państw
członkowskich, aby uratować ten sektor przed upadkiem, w tym koordynację na szczeblu UE w
zakresie zdrowia i ograniczeń w podróżowaniu, a także bezpośrednie i dedykowane wsparcie.
 

Sektor turystyki w całej UE (2019):
• Odpowiada za 9,5% całkowitego PKB UE

• Zapewnia 11,2% miejsc pracy w UE

• Obejmuje 3 miliony firm, z których 90% to MŚP

Więcej informacji
Briefing PE: COVID-19 i sektor turystyczny [EN]
Transport: większe wsparcie i lepsza koordynacja są niezbędne do przezwyciężenia kryzysu
COVID-19 (28 kwietnia 2020) [EN]
COVID-19: Posłowie do PE do Komisje Europejskiej - ratujmy europejską kulturę i wartości
(04 maja 2020) [EN]
Wideokonferencja ministrów turystyki, 20 maja 2020
Komisja Europejska: Podróże i transport podczas pandemii koronawirusa
KE: strona o turystyce
Eurostat: statystyki dotyczące turystyki [EN]
Noty tematyczne o UE: turystyka
Komisja Europejska: interaktywne narzędzie z informacjami na temat ponownego otwarcia
granic UE
Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych [EN]
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