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B9-0166/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o postopni ponovni vzpostavitvi turističnih storitev v 
EU
(2020/2649(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 6(d) in naslova XXII, člena 195 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU),

– ob upoštevanju smernic Komisije o tem, kako varno ponovno vzpostaviti potovanja in 
zagnati evropski turizem v letu 2020 in v prihodnje,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 27. oktobra 2015 o stališču Sveta v 
prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih, ki spreminja Uredbo (ES) št. 
2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavlja 
Direktivo Sveta 90/314/EGS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. oktobra 2015 o novih izzivih in strategijah za 
spodbujanje turizma v Evropi2,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker turistično panogo EU sestavlja 2,3 milijona podjetij, predvsem malih in srednjih, ki 
zaposlujejo približno 12,3 milijona ljudi;

B. ker sektor potovanj in turizma ustvari 3,9 % BDP Evropske unije in zaposluje 5,1 % 
celotne delovne sile (kar pomeni 11,9 milijona delovnih mest), ko upoštevamo še 
njegovo tesno povezavo z drugimi sektorji, pa so te številke še veliko višje, in sicer 
10,3 % BDP in 11,7 % vseh delovnih mest (kar pomeni 27,3 milijona zaposlenih);

C. ker so omejitve potovanj zdesetkale turistično panogo, ki je sicer eden od osrednjih 
stebrov gospodarstva EU; ker bodo prihodki hotelov in restavracij po pričakovanjih 
padli za 50 %, 70 % za organizatorje potovanj in potovalne agencije ter 90 % za 
križarjenja in letalske družbe; ker je Evropa destinacija za polovico svetovnih turistov, 
zato so razmere še zlasti težke za evropske države, ki so odvisne od turizma; ker je v 
EU ogroženih najmanj 6,4 milijona delovnih mest;

D. ker so stroge omejitve glede gibanja in potovanj zaradi koronavirusa povzročile 60– 80-
odstotno zmanjšanje števila mednarodnih prihodov, kar je povzročilo izgube med 840 in 
1100 milijardami EUR v prihodkih od izvoza po vsem svetu; ker je poletje 
najpomembnejši letni čas za evropski turizem;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 13. maja 2020 z naslovom „COVID-19: Smernice 
EU za postopno ponovno vzpostavitev turističnih storitev ter zdravstvene protokole v 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0366.
2 UL C 355, 20.10.2017, str. 71.
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gostinskih in nastanitvenih obratih“ (C/2020/3251);

2. poziva Komisijo, naj vzpostavi sanitarno oznako EU, ki bo zagotavljala najvišje 
higienske in varnostne standarde v turističnih zmogljivostih EU, da bi povečali zaupanje 
turistov in pospešili okrevanje sektorja;

3. poudarja, da je potreben konkretnejši in podrobnejši akcijski načrt za spremljanje in 
ocenjevanje predlagane strategije za postopen izhod iz krize covida-19;

4. poziva, naj vsak ukrep temelji na zanesljivih in enotnih podatkih, njihovi izmenjavi ter 
na zavezi držav članic; poudarja, da je treba pri vsakem ukrepu upoštevati dogovorjena, 
objektivna in nediskriminatorna načela in merila za zagotavljanje svobode gibanja in 
pravilnega delovanja enotnega trga;

5. poziva, naj se na ravni EU vzpostavi mehanizem za določanje praga za varnost in 
zaščito pri odpravi ali uvedbi omejitev potovanj ter naj se določi ustrezna raven 
spremljanja in pripravi akcijski načrt za primer negativnega razvoja dogodkov na 
epidemiološkem področju;

6. poziva, naj se na ravni EU vzpostavi mehanizem za opredelitev dovolj nizke stopnje 
prenosa in naj se enotna uporaba te stopnje zagotovi v vsej EU;

7. poudarja, da bi bilo treba določiti skupna merila za oceno razmer, nato pa odpraviti 
omejitve potovanj in mejne kontrole za regije, območja in države članice, katerih 
epidemiološke razmere se izboljšujejo in so si dovolj podobne; poudarja, da je 
izboljšanje epidemioloških razmer ključnega pomena za obnovitev varnih potovanj in 
prevoza ter za ponovno vzpostavitev turističnih storitev;

8. meni, da so splošna načela za ponovno vzpostavitev povezljivosti in za zaščito potnikov 
in delavcev v prometu sicer dobrodošla, vendar bi bilo treba čim hitreje določiti 
standarde in podrobne protokole glede splošnih higienskih ukrepov v vseh načinih 
prevoza ter jih sprejeti na mednarodni ravni; meni, da bi morali vsi prevozniki na 
harmoniziran način uporabljati enotna ukrepe, da bi zagotovili predvidljivost in jasnost; 
meni, da so kot predpogoj za varno potovanje potrebni tehnični operativni protokoli;

9. pozdravlja skupni dokument Evropske agencije za varnost v letalstvu in Evropskega 
centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni z naslovom „COVID-19 Aviation 
Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers 
and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic (Protokol COVID-19 za 
zdravstveno varnost v letalstvu: operativne smernice za ravnanje z letalskimi potniki in 
osebjem v zvezi s pandemijo COVID-19)“, in poziva k njegovemu hitremu izvajanju;

10. se strinja, da je treba uveljaviti in vzdrževati najvišjo raven varnosti in zaščite z uporabo 
interoperabilnih digitalnih tehnologij (na primer z aplikacijami za podporo mobilnemu 
sledenju, z namensko stranjo Komisije ali z uporabo vozlišč za digitalne inovacije), da 
bi zagotovili pomoč potovalni in turistični industriji ter turistom; poudarja, da bi morali 
razviti sistem zgodnjega opozarjanja, ki bi turiste opozarjal na morebitne nevarnosti za 
zdravje v kraju, v katerega potujejo, da bi bili takoj in učinkovito izvedeni protokoli za 
karanteno in evakuacijo;
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11. poudarja, da je treba ponoven zagon turističnega sektorja izvajati na podlagi ukrepov, ki 
krepijo njegovo konkurenčnost in se osredotočajo na zagotavljanje likvidnosti in 
ugodnejših pogojev financiranja za podjetja in samozaposlene, ne glede na njihov 
promet; vztraja, da je treba zagotoviti pomoč za zaposlene v turizmu, ki so postali 
brezposelni; zato poziva, naj Komisija predlaga načrt za znatno zmanjšanje upravnega 
bremena, s katerim se soočajo mala in srednja podjetja v turizmu in prevoznem sektorju, 
ter ponovno poziva Komisijo, naj pripravi celovito strategijo za turistični sektor, 
vključno s kulturnim sektorjem, in jo podpre s posebno proračunsko vrstico v 
naslednjem večletnem finančnem okviru;

12. poudarja, da bodo imela mala in družinska podjetja, predvsem ponudniki kmečkega 
turizma in mali turistični ponudniki, več težav pri izpolnjevanju novih varnostnih 
standardov kot velika turistična podjetja in infrastrukture; zato poudarja, da je tem 
ponudnikom treba nameniti posebno pozornost in podporo; poudarja, da takšna podjetja 
prevladujejo predvsem na otokih, ki so odvisni od turizma, kar pomeni dvojno 
izoliranost, in da je potrebna prilagojena podpora, da bi jim pomagali pri okrevanju;

13. pozdravlja priporočilo Komisije (EU) 2020/648 z dne 13. maja 2020 o dobropisih, ki se 
ponudijo potnikom kot druga možnost namesto povračila za odpovedana paketna 
potovanja in prevozne storitve v zvezi s pandemijo COVID-193, ki zagotavlja prožnost 
in podporo izvajalcem, tudi v obliki državne pomoči in jamstvenih shem, ter ustrezno 
zaščito potrošnikom; poudarja, da je nujno treba zagotoviti zaupanje potrošnikov in da 
potencialni turisti brez zaupanja ne bodo vnaprej kupovali potovalnih in turističnih 
storitev; poudarja, da morajo imeti turisti zagotovilo, da bodo dobili nadomestilo, če 
bodo njihova potovanja odpovedana zaradi pandemije; poudarja, da bi morali turiste 
spodbujati, da si uredijo potovalno zavarovanje;

14. predlaga, naj se poskrbi za večjo privlačnost dobropisov z oblikovanjem zadolžnic za 
dobropise in se s tem spodbudi njihova uporaba poleti 2020; predlaga, naj se 
dobropisom, ki so že bili izdani turistom, dodajo na primer popusti, možnost 
uveljavljanja za paketne izlete ali možnost prenosa na drugo osebo;

15. ponovno poziva Komisijo, naj predlaga strožjo, pravno utemeljeno rešitev za izdajanje 
dobropisov;

16. poziva Komisijo, naj začne izvajati komunikacijsko kampanjo, tudi prek informacijske 
aplikacije na ravni EU, ki bo zagotavljala informacije o vseh ukrepih, ki so bili sprejeti 
za varnost popotnikov, da bi bili ljudje bolj osveščeni in bi z večjim zaupanjem potovali 
po EU;

17. meni, da mora načrt EU za okrevanje vključevati možnost zagotavljanja dodatne 
finančne podpore za turistični sektor na podlagi deleža, ki ga potovalni in turistični 
sektor prispevata k BDP države članice, in da je treba prožnost držav članic pri podpori 
turističnemu sektorju v okviru pravil državne pomoči ohraniti do konca leta 2021; 
poudarja, da je v okviru usklajenega odziva za države članice, ki so posebej odvisne od 
turizma, potrebna posebna obravnava in da je treba razmisliti o posebnih ukrepih za 
najbolj oddaljene in otoške regije; meni, da bi moral načrt EU za okrevanje ustrezno 

3 UL L 151, 14.5.2020, p.10.
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obravnavati najbolj obrobne regije, kjer ima turizem pomembno vlogo;

18. pozdravlja predlog Komisije za načrt EU za okrevanje in revidiran večletni finančni 
okvir 2021–2027, kjer je turizem priznan kot pomembna in strateška gospodarska 
dejavnost, ki jo je pandemija covida-19 še posebej prizadela; poudarja, da je v novem 
instrumentu za okrevanje, Next Generation EU, poudarjeno, da bi se promet v turizmu v 
drugem četrtletju leta 2020 lahko zmanjšal za 70 %, medtem ko so osnovne potrebe po 
naložbah v turizmu, ki znašajo 161 milijard EUR, največje izmed različnih 
ekosistemov;

19. izraža obžalovanje, ker v naslednjem večletnem finančnem okviru ni posebne 
proračunske vrstice za turizem in ker ni kratkoročnega, neposrednega in ciljno 
usmerjenega instrumenta finančne pomoči za obravnavanje težav v zvezi z likvidnostjo, 
s katerimi se soočajo mikropodjetja ter mala in srednja podjetja; poudarja, da trenutno 
ni namenskih sredstev za turizem in da bodo podjetja težko ugotovila, katere možnosti 
financiranja imajo na voljo in kako lahko do njih dostopajo;

20. poudarja, da je zaradi strukturnih, socialnih in gospodarskih razmer najbolj oddaljenih 
regij povezljivost njihova bistvena potreba; poudarja, da člen 349 PDEU priznava, da te 
regije potrebujejo posebno zaščito zaradi oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, težavne 
topografije, podnebja in gospodarske odvisnosti od maloštevilnih proizvodov; poudarja, 
da člen 355 PDEU priznava potrebo po zaščiti otoških regij, ki zaradi svojih 
geografskih okoliščin potrebujejo posebno pozornost, predvsem otoki, ki se soočajo z 
dvojno izoliranostjo; poudarja, da že obstaja povpraševanje za obisk teh krajev, in 
poziva EU, naj zagotovi, da bo dostop turistov z logističnega vidika omogočen; 

21. vztraja, da mora Komisija v okviru strategije za okrevanje posebno pozornost nameniti 
pomenu kulture za evropski turizem, saj 68 % Evropejcev meni, da prisotnost kulturne 
dediščine vpliva na njihovo izbiro počitniške destinacije4; poudarja, da je EU 
pomembna destinacija kulturnega turizma, predvsem zaradi neprimerljive kulturne 
dediščine, ki zajema muzeje, gledališča, zgodovinske znamenitosti, festivale in kulturne 
poti;

22. v zvezi s tem poziva k povečanju podpore kulturnemu sektorju, da bi vsi Evropejci, 
predvsem mladi, lahko izkusili druge evropske kulture in evropsko zgodovino; poziva k 
povečanju proračuna za program Discover EU, ki ima potencial za bistveno 
spodbuditev mladinskega turizma;

23. poudarja posebne potrebe kulturnih ustanov, ki prejemajo javno pomoč v obdobju 
okrevanja, saj morajo zagotoviti varnost obiskovalcev in ohranjati svoj ekonomski 
model;

24. poudarja, da ima šport pomembno vlogo v turizmu, in opozarja na pomen športnih 
dogodkov in dejavnosti pri zagotavljanju privlačnosti evropskih regij za turiste; 
opozarja na priložnosti, ki izhajajo iz potovanj športnikov in gledalcev športnih 
dogodkov, ki lahko privabijo turiste tudi na najbolj oddaljena območja; poudarja pomen 
evropske gastronomije, gastronomskih poti in gostinstva za turizem in za celotno 

4 Posebna raziskava Eurobarometer št. 466 - Cultural Heritage Report (Poročilo o kulturni dediščini), 12/2017.
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gospodarstvo; poudarja, da je treba ta področja vključiti v splošno strategijo za turizem;

25. poziva Komisijo, naj oblikuje dolgoročno strategijo, ki bo presegla ukrepe, ki se zgolj 
odzivajo na covid-19, in si bo prizadevala za izgradnjo osnove za odporno turistično 
panogo v EU; poudarja, da mora biti ta strategija prilagojena na novo realnost, ko bo 
pandemije konec, in obravnavati trajne negativne posledice; poudarja, da mora 
strategija vključevati načrt za digitalizacijo sektorja in sheme za ponovno oživitev 
turističnih območij; poudarja, da mora strategija podpirati zeleni prehod sektorja s 
prilagoditvijo procesov ter obnovo infrastruktur in objektov;

26. vztraja, naj bo ustrezna strategija za trajnostni turizem sprejeta v sodelovanju s 
Parlamentom in državami članicami, kar vključuje ukrepe, ki jih morajo uporabljati in 
upoštevati vse države članice, panoge in turisti;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.


