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TURIZMAS

Nuo 2009 m. gruodžio mėn. turizmo politikai taikomas atskiras teisinis pagrindas.
Tačiau pagal dabartinę 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) jai vis
dar nenumatytas atskiras biudžetas.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio d punktas, XXII antraštinė
dalis ir 195 straipsnis.

TIKSLAI

Europos Sąjungoje turizmo pramonę siaurąja prasme (tradiciniai atostogų ir turizmo
paslaugų organizatoriai) sudaro 2,3 mln. įmonių (daugiausia mažosios ir vidutinės
įmonės (MVĮ)), kuriose įdarbinta maždaug 12,3 mln. žmonių. 2018 m. ES kelionių
ir turizmo sektorius tiesiogiai sukūrė 3,9 proc. BVP ir 5,1 proc. darbo vietų (t. y.
įdarbino apie 11,9 mln. žmonių). Įvertinus glaudžius turizmo sektoriaus ryšius su kitais
ekonomikos sektoriais, jo indėlis yra dar didesnis (10,3 proc. BVP ir 11,7 proc. visų
darbo vietų, t. y. įdarbinta 27,3 mln. žmonių).
2019 m. pasaulyje tarptautinių turistų skaičius siekė 1,5 mlrd. (+4 proc.), o Europoje
jis buvo 745 mln., t. y. sudarė 50 proc. rinkos. 2020 m. kovo mėn. įvykęs COVID-19
pandemijos protrūkis, dėl kurio kyla daug neaiškumų, susijusių su draudimais keliauti
ir higienos prievolėmis, šiandien yra svarbiausias iššūkis, su kuriuo susiduria turizmo
sektorius.
Turizmo politika taip pat yra galima ES priemonė siekiant platesnio užmojo tikslų
užimtumo ir ekonomikos augimo srityse. Laikui bėgant turizmo ekologinis aspektas
taps vis svarbesnis. Jau ir dabar jis yra pastebimas tvaraus, atsakingo ir etiško turizmo
projektuose. 2018 m. Europos Parlamentas paskelbė tyrimą „Perteklinis turizmas:
poveikis ir galimos politikos priemonės“.

LAIMĖJIMAI

A. Bendra politika
Nuo 1999 m. birželio 21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo turizmo ir užimtumo
klausimais ES skiriama daugiau dėmesio turizmo indėliui į užimtumą Europoje.
Savo komunikate „Dirbti kartu turizmo ateities Europoje labui“ (COM(2001)0665)
Komisija pasiūlė veiksmų programą ir priemones Europos turizmo sektoriui stiprinti.
2002 m. gegužės 21 d. Tarybos rezoliucija dėl turizmo ateities patvirtintas Komisijos
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požiūris ir nustačius tikslą, kad Europa taptų labiausiai turistų lankomu regionu,
netrukus paskatintas glaudesnis Europos turizmo sektoriaus viešųjų ir privačių subjektų
bendradarbiavimas.
Tuo remdamasi Komisija ėmėsi įvairių priemonių. Šios strategijos tiesioginiai rezultatai
yra, pvz.:
— valstybių narių turizmo palydovinės sąskaitos, siekiant galutinio tikslo – pateikti

pirmąją Europos palydovinę sąskaitą;

— Europos, kaip turistų lankytino regiono, populiarinimo portalas;

— Europos turizmo forumas (ETF), rengiamas kasmet nuo 2002 m. ir organizuojamas
kartu su antrąją metų pusę Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia valstybe
nare. 2019 m. 18-asis forumas buvo surengtas Suomijoje, Helsinkyje, o jo tema
buvo „Skaitmeninė pertvarka – ES turizmo sektoriaus tvaraus augimo varomoji
jėga“. 2020 m. Europos turizmo forumas buvo surengtas virtualiai Berlyne ir
jame daugiausia dėmesio buvo skiriama krizės įveikimui ir turizmo perorientavimui
Europoje.

Nuo 2001 m. Komisija paskelbė keletą komunikatų, kurių paskutinis pateiktas 2014 m.
ir kuriuose išdėstytos Komisijos politikos gairės turizmo sektoriui vystyti. Tai:
— 2007 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatas (COM(2007)0621) „Darnaus ir

konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“, kuriame nustatoma, kaip darnus
vystymasis galėtų būti priemonė ilgalaikiam turizmo konkurencingumui užtikrinti,
ir informuojama apie trejų metų pasiruošimo veiksmus;

— 2010 m. birželio 30 d. Komisijos komunikatas (COM(2010)0352) „Turistų
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“, kuriame nagrinėjami
Europos turizmo sektoriaus konkurencingumo veiksniai ir kliūtys jo darniam
vystymuisi;

— 2012 m. lapkričio 7 d. Komisijos komunikatas (COM(2012)0649) „Bendros vizų
politikos įgyvendinimas ir plėtojimas ekonomikos augimui ES paskatinti“, kuriuo
siekiama padidinti turistų iš trečiųjų šalių srautus į ES taikant bendrą vizų politiką;

— 2014 m. vasario 20 d. Komisijos komunikatas (COM(2014)0086) „ES ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“, kuriuo
siekiama skatinti tvarų augimą ir konkurencingumą pakrančių ir jūrų turizmo srityje.

B. Specialiosios priemonės
1. Keliaujantiems ir (arba) atostogaujantiems turistams
Tai priemonės, kuriomis siekiama palengvinti sienų kirtimą, saugoti sveikatą ir užtikrinti
apsaugą bei saugoti materialinius keleivių interesus (tarp jų Tarybos rekomendacija
Nr. 86/666/EEB dėl viešbučių priešgaisrinės apsaugos, Direktyva 2008/122/EB dėl
pakaitinio naudojimosi būstų ir Direktyva (ES) 2015/230 dėl kelionės paslaugų paketų ir
susijusių kelionės paslaugų rinkinių). Be to, buvo priimti reglamentai, susiję su keleivių
teisėmis visose transporto srityse (2.2.3). 2006 m. vasario 15 d. Direktyva 2006/7/
EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo yra ryšio tarp turizmo ir kitų Sąjungos
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kompetencijos sričių pavyzdys. Juo taip pat nuo 2014 m. gruodžio 31 d. panaikinama
1975 m. gruodžio 8 d. Direktyva 76/160/EEB.
Komisija Parlamento prašymu ėmėsi iniciatyvų tiksliniais aktualiais ES turizmo
klausimais; jos buvo pateiktos penkių parengiamųjų programų pavidalu.
Iniciatyva „EDEN“ populiarinamos patraukliausios Europos turizmo vietovės, t. y. mažai
žinomos arba šiuo metu populiarėjančios vietos, kuriose laikomasi tvarumo principų.
Šios parengiamosios programos finansavimas baigėsi 2011 m., bet Komisija ir toliau
įgyvendino iniciatyvą pagal Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių
programą (COSME).
Iniciatyva „Calypso“ nukreipta į socialinį vyresnio amžiaus asmenų, nepalankioje
padėtyje esančio jaunimo, nepasiturinčių šeimų ir negalią turinčių žmonių turizmą.
Pagal programą buvo galima bendrai finansuoti keletą tarptautinių partnerysčių, skirtų
socialinio turizmo bendradarbiavimo ir mainų mechanizmams sukurti. Be kita ko, ES
rėmė „e. Calypso“ platformos kūrimą, susiedama socialiniu atžvilgiu įtraukių turistinių
atostogų pasiūlą ir paklausą.
Programa „Darnus turizmas“ apima iniciatyvą „Žalioji juosta“ (6 800 km kelio nuo
Barenco jūros iki Juodosios jūros) – ja siekiama padėti buvusią „geležinę uždangą“
paversti tarpvalstybiniu dviračių kelių arba pėsčiųjų takų tinklu. „EuroVelo“ – 14
ilgo nuotolio dviračių takų tinklo, valdomo Europos dviratininkų federacijos, maršrutų
vertinimas pateikiamas atnaujintame (2012 m.) Europos Parlamento tyrime dėl
Europos dviračių trasų tinklo.
Be kelių kitų turizmo skatinimo programų, programa „DiscoverEU“ sudaromos sąlygos
18 metų sulaukusiems europiečiams keliauti po ES ir daugiau sužinoti apie Europos
įvairovę.
ES taip pat bendrai finansuoja tarpvalstybinius darnaus turizmo projektus, kuriais
siekiama Europoje įvairinti turizmo pasiūlą. Pavyzdžiui, pagal programą COSME
neseniai (2018 m. liepos 19 d.) paskelbtas kvietimas dalyvauti konkurse, kuriuo
siekiama remti tarptautinių teminių turizmo produktų plėtojimą ir reklamą, išnaudojant
turizmo ir kultūros bei kūrybos sektorių sinergiją. Pagal programą COSME pradėta
įvairių kitų iniciatyvų, kurios apima:
— paramą konkurencingam ir tvariam augimui turizmo sektoriuje (2017 m.);

— produktų ir paslaugų sporto ir sveikatingumo sektoriuose skatinimą ir plėtrą, taip
pat paramą Europos kultūros ir pramonės paveldui (2015 m.);

— palankesnes sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms ir jaunimui keliauti ES
tarptautiniais turizmo maršrutais žemos ir vidutinės paklausos sezono metu
(2014 m.), taip pat

— turizmo, prabangos prekių ir kūrybos sektorių bendradarbiavimo didinimą
(2014 m.).

2. Turizmo sektoriaus ir regionų interesų bei tvaraus turizmo užtikrinimas
Komisija taip pat remia pagrindinių Europos turizmo regionų tinklų steigimą. 2009 m.
liepos mėn. kaip keitimosi žiniomis ir novatoriškais sprendimais konkurencingo ir
tvaraus turizmo srityje platforma buvo sukurtas atvirasis Europos turizmo regionų
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tinklas NECSTouR. Siekdama padidinti turizmo indėlį į regionų vystymąsi ir darbo
vietų kūrimą, ES siūlo įvairius finansavimo šaltinius: Europos regioninės plėtros
fondą, iš kurio finansuojami su turizmu susiję tvarūs projektai, programą INTERREG,
sanglaudos fondą, kurio lėšomis remiama aplinkos ir transporto infrastruktūra, Europos
socialinį fondą, iš kurio finansuojamas darbo vietų kūrimas, programą „Leonardo
da Vinci“, skirtą profesiniam mokymui, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai,
kurio lėšomis remiamas kaimo ekonomikos įvairinimas, konkurencingumo ir inovacijų
bendrąją programą ir 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Šiame kontekste pagal
2021–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP) bendrosios rinkos programa
pakeitė Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, o „Europos horizontas“ –
programą „Horizontas 2020“.
Su turizmu susiję suderinti statistiniai duomenys Sąjungoje renkami nuo 1996 m.
2011 m. liepos 6 d. Reglamentu (ES) Nr. 692/2011 nustatyta bendra ES valstybėse
narėse surinktų Europos turizmo statistinių duomenų tobulinimo, rengimo ir sklaidos
tvarka. 2013 m. Komisija, siekdama koordinuoti informacijos rinkimą ir saugojimą
ir užtikrinti didesnę įvairių turizmo srities politikos lygmenų sinergiją, sukūrė
virtualų turizmo stebėsenos centrą. Komisija 1996 m. lapkričio 27 d. komunikatu
(COM(1996)0547) ir 1999 m. gegužės 26 d. komunikatu (COM(1999)0262) paskelbė
ir parengė ES kampaniją, skirtą kovoti su vaikų sekso turizmu (dėl prevencijos ir
nusikalstamos veikos klausimų žr. toliau).
3. Kitos tikslinės priemonės
Neseniai ES nusprendė 2018 m. paskelbti ES ir Kinijos turizmo metais. Kinija yra
viena didžiausių ir sparčiausiai augančių turizmo į ES rinkų. Tais metais buvo siekiama
reklamuoti mažiau žinomas lankytinas vietas, gerinti kelionės ir turizmo įspūdžius,
puoselėti ekonominį bendradarbiavimą ir skatinti pažangą vizų režimo supaprastinimo
ir oro susisiekimo srityse.
Be to, Europos Komisija 2019 m. kovo 19 d. Briuselyje surengė konferenciją turizmo
populiarinimo klausimais.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Dar 1996 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas parėmė ES veiksmus dėl turizmo,
pritardamas pirmajai 1997–2000 m. daugiametei programai „Philoxenia“, kurios vėliau
buvo atsisakyta, nes Tarybai nepavyko priimti vieningo sprendimo.
Savo 2000 m. kovo 30 d. rezoliucijoje dėl kovos su vaikų sekso turizmu priemonių
įgyvendinimo Parlamentas paragino valstybes nares priimti visiems privalomus
ekstrateritorinius teisės aktus, sudarančius galimybę tirti, teisiškai persekioti ir bausti
asmenis, kurie, būdami užsienyje, atliko neteisėtus veiksmus, susijusius su seksualiniu
vaikų išnaudojimu. 2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros
rezoliuciją (P7_TA(2011)0468) dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kovos su seksualine
prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu. Taikant 2011 m. gruodžio 13 d.
Direktyvą 2011/93/ES vaikų sekso turizmas visoje Sąjungoje laikomas nusikalstama
veika. Visų pirma, šios direktyvos 21 straipsnyje numatomos priemonės nacionaliniu
lygiu, kuriomis siekiama užkirsti kelią kelionių, kurių tikslas – tokio pobūdžio
nusikalstama veika, organizavimui arba tokias keliones uždrausti.
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Gerokai prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas priėmė keletą
rezoliucijų dėl Komisijos gairių ir iniciatyvų, susijusių su turizmu. Iš jų pačios
svarbiausios: 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliucija dėl Europos darnaus turizmo naujų
perspektyvų ir naujų iššūkių, 2007 m. lapkričio 29 d. rezoliucija „Atnaujinta ES turizmo
politika: glaudesnė partnerystė Europos turizmui skatinti“ ir 2008 m. gruodžio 16 d.
rezoliucija dėl turizmo poveikio pakrančių regionams regioninės plėtros aspektų. Tokiu
būdu Parlamentas ėmėsi spręsti vizų politikos poveikio turizmui klausimą ir pritarė
Europos turistinių vietų lankymo skatinimui.
Jis taip pat pasiūlė sukurti Europos paveldo ženklą, palei buvusią geležinę uždangą
įrengti tarpvalstybinę dviračių trasą ir paragino sektorių įvairinti turizmo paslaugų
įvairovę, kad būtų švelninamas turizmo sezoniškumo poveikis.
Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Parlamentas, remdamasis pranešimu savo
iniciatyva „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“, 2011 m. rugsėjo 27 d.
priėmė rezoliuciją. Pritardamas Komisijos pasiūlytai 21 veiksmo politinei strategijai,
Parlamentas pageidauja skatinti konkurencingą, modernų, kokybišką ir tvarų turizmą,
kuris būtų paremtas Europos daugiakultūriškumu ir prieinamas visiems. Europos
Parlamento nariai pabrėžia, kad svarbios yra ir kitose srityse priimtos priemonės pvz.,
užimtumo, apmokestinimo ir vartotojų teisių srityse priimtos priemonės, kurios gali
daryti lemiamą įtaką turizmui.
Tačiau Parlamento prašymui 2014–2020 m. DFP numatyti specialią turizmui skirtą
programą Taryba nepritarė. Be to, Komisija 2014 m. gruodžio mėn. turėjo atsiimti
rekomendaciją dėl neprivalomų Europos turizmo paslaugų kokybės principų, kurią ji
pateikė Tarybai 2014 m. vasario mėnesį. Taip atsitiko nepaisant to, kad Parlamentas
pritarė „Europos turizmo kokybės ženklui“ (2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliucijos 25
punktas ir 2015 m. spalio 29 d. rezoliucijos dėl naujų turizmo skatinimo Europoje iššūkių
ir koncepcijų 53 punktas.
2015 m. spalio 27 d. Parlamentas per antrąjį svarstymą priėmė teisėkūros rezoliuciją,
siekiant priimti naują direktyvą, kuria sustiprinama keleivių, įsigijusių kelionės paslaugų
paketus, apsauga ir panaikinama Direktyva 90/314/EEB (P8_TA(2015)0366). 2015 m.
spalio 29 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujų turizmo skatinimo Europoje
iššūkių ir koncepcijų. Joje aptariamas platinimo kanalų skaitmeninimas, naujo dalijimosi
ekonomikos sektoriaus plėtra, kintantis vartotojų elgesys, poreikis pritraukti ir išlaikyti
kvalifikuotus darbuotojus, demografiniai pokyčiai ir sezoniškumas. Parlamentas
rezoliucijoje ragina Komisiją pateikti naują turizmo strategiją, kuria būtų pakeistas arba
atnaujintas 2010 m. birželio 30 d. komunikatas „Turistų lankomiausias žemynas –
Europa“, ir siūlo kitoje daugiametėje finansinėje programoje sukurti turizmui skirtą
biudžeto eilutę. Be to, ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos kelionių komisija,
išsaugoti Europos lyderystę turizmo srityje, galbūt sukuriant prekės ženklą „Kelionė į
Europą 2020“.
Europos Parlamento jungtinė grupė turizmo klausimais, jo Transporto ir turizmo
komitetas ir jo Turizmo darbo grupė retkarčiais rengia diskusijas su tarptautinių turizmo
organizacijų atstovais. 2018 m. vasario mėn. susitikimo su JT Pasaulio turizmo
organizacijos (PTO) generaliniu sekretoriumi metu Parlamentas ir PTO pasirašė
bendradarbiavimo memorandumą, kurio tikslas – skatinti tvarų turizmą visoje Europoje.
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Turizmo darbo grupė taip pat paragino vykdyti nuoseklesnę turizmo politiką ir iškėlė
klausimą dėl atskiros turizmui skirtos ES biudžeto eilutės. Savo 2015 m. spalio
29 d. rezoliucijoje dėl turizmo Parlamentas paragino Komisiją toliau stiprinti Europos,
kaip turistų lankomiausio regiono, populiarinimą. Be to, jis pabrėžė Europos turizmo
ženklo svarbą ir paragino glaudžiau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis.
Neseniai Parlamentas paskelbė tyrimą „Europos turizmas: pastarojo meto pokyčiai ir
ateities iššūkiai“.

SU COVID-19 PROTRŪKIU SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

Europa yra turistų lankomiausias pasaulio regionas. Turizmo pramonė yra gyvybiškai
svarbi ES ekonomikos dalis ir sudaro 10 proc. jos BVP, todėl ES yra įsipareigojusi
atgaivinti šį sektorių.
Pasaulinės sveikatos krizės poveikis tampa aiškus ir numatoma, kad iki 2023 m.
Europos turizmo augimas išliks mažesnis nei 2019 m. Per pirmuosius keturis metų
mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., atvykstančių tarptautinių turistų
skaičius Europoje sumažėjo dramatiškais 44 proc. Panašus sumažėjimas užfiksuotas
visame pasaulyje. 2020 m. Europos turizmo sektoriuje prarastų darbo vietų skaičius
buvo didžiulis ir siekė nuo 14,2 iki 29,5 mln. Netikrumas ir toliau dar vyrauja, o dėl
pandemijos įvestų apribojimų trukmė bus svarbiausias veiksnys, lemiantis, kokius
nuostolius patirs šis sektorius.
Komisija priėmė įvairių greitojo reagavimo priemonių: pasiūlymą sustabdyti taisyklių,
pagal kurias oro transporto bendrovės privalo naudoti joms skirtus laiko tarpsnius ES
oro uostuose, taikymą (COM(2020)111); gaires dėl ES keleivių teisių (C(2020)1830) ir
patikrinimų kertant sieną (C(2020)1753); taip pat pagalbą repatrijuojant ES keliautojus
per izoliavimą, trukusį nuo 2020 m. kovo iki gegužės.
2020 m. gegužės mėn. Komisija pateikė komunikatą „Turizmas ir transportas
2020 m. ir vėliau“ (COM(2020)550), kuriame pateikė gaires ir rekomendacijas, kaip
saugiai atkurti nevaržomą laisvą judėjimą ir vėl atverti vidaus sienas, saugiai atkurti
transporto, susisiekimo ir turizmo paslaugas, visų pirma apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugas, spręsti likvidumo problemą ir atkurti vartotojų pasitikėjimą, taip pat paskelbė
rekomendacijas dėl čekių. Parlamentas savo ruožtu aptarė COVID-19 protrūkį per savo
2020 m. kovo 10 d., kovo 26 d. ir birželio 17 d. plenarines sesijas. Neeilinėje plenarinėje
sesijoje, surengtoje 2020 m. kovo 26 d., Parlamentas priėmė poziciją dėl trijų pasiūlymų
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų: pradėti vykdyti Atsako į koronaviruso grėsmę
investicijų iniciatyvą (P9_TA(2020)0042), išplėsti ES solidarumo fondo taikymo sritį,
kad ji apimtų ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas (P9_TA(2020)0043) ir
laikinai sustabdyti laiko tarpsnių oro uostuose taisyklių taikymą (žr. pirmiau minėtą
COM(2020)0111 ir P9_TA(2020)0041). Be to, 2020 m. birželio 19 d. plenarinėje sesijoje
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl transporto ir turizmo 2020 m. ir vėliau, kurioje jis
paragino teikti skubią trumpalaikę ir ilgalaikę paramą transporto ir turizmo sektoriams,
siekiant užtikrinti jų išlikimą ir konkurencingumą, ir pabrėžė, kad dabartinė krizė yra
istorinė galimybė modernizuoti turizmą Europos Sąjungoje, kad jis taptų tvaresnis ir
prieinamesnis neįgaliesiems.
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2021 m. kovo mėn. Parlamentas priėmė pranešimą savo iniciatyva „ES tvaraus
turizmo strategijos parengimas“ (P9_TA(2021)0109), kuriame jis ragina valstybes
nares nedelsiant visapusiškai įgyvendinti bendrus ir suderintus saugios kelionės
kriterijus. Tai, be kita ko, apima bendrą skiepijimo pažymėjimą ir skiepijimo procedūrų
medicinos tikslais abipusio pripažinimo sistemą, kartu sudarant palankesnes sąlygas,
kai įmanoma, skaitmeniniu būdu naudoti ES keleivio buvimo vietos anketą, visapusiškai
laikantis duomenų apsaugos taisyklių.
Valstybės narės raginamos parengti bendrą ir nediskriminacinį ES sveikatos saugos
protokolą dėl tyrimų prieš išvykstant, kurie turėtų būti patikimi ir įperkami ir apimti
greitųjų testų technologijas, PGR testus ir kt. Parlamentas taip pat apgailestauja, kad
nėra pakankamos biudžetinės ir finansinės paramos, ir ragina valstybes nares laikinai
nustatyti kelionių ir turizmo paslaugoms taikomus lengvatinius PVM tarifus kartu su
specialiu skatinimo priemonių rinkiniu labai mažoms įmonėms ir MVĮ 2020–2024 m.
laikotarpiu.
2021 m. kovo 17 d. Komisija pateikė komunikatą „Bendras kelias į saugų ir tvarų
atvėrimą“ (COM(2021)0129), taip pat pasiūlymą dėl Reglamento dėl sąveikiųjų
skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir
pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti
COVID-19 pandemijos metu (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) (COM(2021)0130)
ir panašią sistemą, taikomą trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba
gyvenantiems valstybių narių teritorijose (COM(2021)0140).
ES skaitmeninis COVID pažymėjimas pripažįstamas visose valstybėse narėse, o tai
padeda užtikrinti visų ES gyventojų teisę laisvai judėti.

Davide Pernice
03/2022
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