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“Transport keeps us going”: 34 φορείς
υπογραμμίζουν τον καίριο ρόλο μεταφορών και
logistics στην πανδημία του κορωνοϊού
2020/03/26 13:23 στην κατηγορία LOGISTICS

Με το σύνθημα «Transport keeps us going», 34 οργανώσεις -σε κοινή τους δήλωσηυπογραμμίζουν τον ουσιαστικό και καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές
στην κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19.
Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
«Οι μεταφορές και τα logistics διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προμήθεια βασικών
αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές θα
συνεχίσουν να μας μεταφέρουν, πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή αγαθών
μεταξύ των κρατών-μελών. οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών.
Επίσης πρέπει να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους που
εργάζονται στον τομέα των μεταφορών.
Η συμβολή τους στην υπέρβαση αυτής της κρίσης είναι ζωτικής σημασίας. Σε
περιόδους έκτακτης ανάγκης, τα λιμάνια έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή προς
τους πολίτες, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις των αγαθών και των
υλικών που χρειάζονται.
Οι ευρωπαϊκοί λιμένες αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτή τη ευθύνη. Ελπίζουμε ότι τα
κράτη-μέλη ακολουθούν τις συστάσεις της Κομισιόν για να διασφαλίσουν ότι τα

αγαθά θα συνεχίσουν να διακινούνται στην Ευρώπη, προς όφελος κάθε πολίτη της
ΕΕ», σχολίασε η Isabelle Ryckbost, γενική γραμματέας του ESPO.

Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προμήθεια αγαθών,
ιδίως φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τροφίμων και άλλων απαραίτητων
βασικών προϊόντων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Επίσης, ο εν λόγω τομέας αποδεικνύεται ένα σημαντικό μέσο σε αυτές τις περιόδους,
όπου πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν περιορισμένη κινητικότητα.
Οι υπογράφοντες ευρωπαίοι φορείς – οργανώσεις εκπροσωπούν τους μεταφορείς,
τους διαχειριστές υποδομής, τους operatores, τους εργαζόμενους όλων των ειδών
μεταφορών και logistics, τους εργολάβους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους
παρόχους υπηρεσιών logistics, τους φορτωτές, τους χρήστες και τους προμηθευτές
λιμενικού εξοπλισμού, τους λιμενικούς, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, τις
αεροπορικές μεταφορές και τις διατροπικές μεταφορές.
Η κοινή τους δήλωση αναφέρει τα εξής:
-Να τονιστεί ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν οι μεταφορές και τα
logistics για την προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.
Τονίζεται ότι οι μεταφορικές υποδομές είναι ζωτικής σημασίας.
-Να υπάρξει σεβασμός και υποστήριξη σε όλους τους εργαζόμενους στην
εφοδιαστική αλυσίδα επιτρέποντας τη συνέχιση των μεταφορικών υπηρεσιών, την
κυκλοφορία αγαθών και βασικών εμπορευμάτων, καθώς και τον επαναπατρισμό
καθυστερημένων πολιτών και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
βοηθώντας τους Ευρωπαίους να ξεπεράσουν αυτή την κρίση.
-Κάλεσμα στα κράτη-μέλη να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των συνόρων
για τις εμπορευματικές μεταφορές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με Τρίτες Χώρες,
υποστηρίζοντας την καθιέρωση «πράσινων λωρίδων» εμπορευματικών μεταφορών σε
συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών.
-Να υποστηριχθούν τα μέτρα και οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε Ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19 και τα κράτη-μέλη
να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για τη
διαχείριση των συνόρων.
-Να επαναληφθεί η σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών

, ιδίως μέσω εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και η πρόσβαση σε καθαρές
και απολυμασμένες εγκαταστάσεις υγιεινής, τρόφιμα και ποτά.
-Να υπογραμμισθεί ότι μεταφορές και logistics βασίζονται σε ένα φυσικό εργατικό
δυναμικό και καλούν την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν την
κινητικότητά τους, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού του
εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών.
-Οι νομοθέτες να βοηθήσουν τις μεταφορές που πλήττεται σοβαρά η
ανάκαμψή τους, να εξασφαλίσουν τη μελλοντική συνδεσιμότητα τόσο για τους
επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές και να αναζωογονήσουν τις
αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις τελειώσει η κρίση.

Ποιοι υπογράφουν τη δήλωση

