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Zielone korytarze dla przepływu towaru w UE
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Zielone korytarze dla przepływu towarów wewnątrz UE. To propozycja KE
mająca na celu zapewnienie stałego funkcjonowania łańcucha dostaw
w czasie obecnej epidemii. Państwa członkowskie, w tym Polska mają
wyznaczyć przejścia graniczne w ramach transeuropejskiej sieci
transportowej (TEN-T). Z zielonych korytarzy będą mogli skorzystać wszystkie
pojazdy towarowe.

Ważna rola transportu i dostaw w czasie koronawirusa
Komisarz ds. transportu Adina Vălean podkreśliła:
„Unijna sieć transportowa łączy całą UE. Nasze wytyczne mają na celu ochronę unijnych
łańcuchów dostaw w tych trudnych warunkach, a także zapewnienie, by zarówno
towary, jak i pracownicy transportu mogli podróżować bez opóźnień do miejsc,
w których są potrzebni. (…)
Zielone korytarze mają również na celu ochronę pracowników transportu, którzy
pracują na pierwszej linii kryzysu. Ten zestaw zaleceń ułatwi realizację ich i tak
stresującej misji, a także zwiększy bezpieczeństwo i przewidywalność ich pracy.”

Zielone korytarze – uproszczone procedury i sprawna kontrola
graniczna
Komisja Europejska proponuje, żeby przekraczanie granic odbywało się w sprawny sposób.
Wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Zielone
korytarze i związana z nimi kontrola powinna odbywać się w sposób uproszczony. Musi zostać
przeprowadzona z pominięciem opuszczania pojazdu przez kierowców, a sami kierowcy
powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom. Od kierowców należy wymagać dokumentów
takich jak paszport, lub dowód osobisty i prawo jazdy. W razie konieczności może być to
również zaświadczenie od pracodawcy. Ponadto, dla większego bezpieczeństwa należy umożliwić
przedstawianie dokumentów poprzez skanowanie, bądź wyświetlanie. Konieczne jest również
wprowadzenie wzmożonych środków higieny w poszczególnych węzłach transportowych.
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Krajowe punkty kontaktowe pomocą dla zielonych korytarzy
Komisja Europejska apeluje również o czasowe zawieszenie zakazów jazdy, które obowiązują na
terytorium danego państwa. Prosi natomiast o utworzenie bezpiecznych korytarzy dla obywateli
UE powracających do domów, a także dla pracowników służby zdrowia i transportu.
Aby przepływ towarów odbywał się bez zakłóceń Komisja Europejska utworzyła krajowe punkty
kontaktowe, które mają wspierać przejścia graniczne, tak aby zielone korytarze sprawnie
funkcjonowały we wszystkich kierunkach.
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