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Въпрос с искане за устен отговор O-000054/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Karima Delli
от името на комисията по транспорт и туризъм

Относно: Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с 
приближаването на края на летния сезон

Туристическият сектор на ЕС беше сериозно засегнат от кризата, предизвикана от COVID-19. 
Той обяви недостиг на инвестиции в размер на 161 милиарда евро през 2020 г., с 
неблагоприятни последици за цялата туристическа екосистема, и най-вече за 27-те милиона 
работници и служители, чиято заетост е пряко или непряко свързана с туристическия сектор.

С приключването на летния сезон на 2021 г. е време да се изготви предварителна оценка на 
въведените мерки, която да даде възможност за координиран подход на ЕС с оглед на 
безопасното възобновяване на пътуванията в рамките на Съюза, също както до и от трети 
държави: на първо място, въвеждането на цифровия сертификат на ЕС за COVID, с цел да се 
улесни премахването на ограниченията за пътуване и да се предотвратят едностранни 
действия от страна на отделните държави членки, и на второ място, създаването на 
Европейския туристически знак за безопасност от COVID-19.

1. Какви са констатациите на Комисията на този етап по отношение на въвеждането на 
цифровия сертификат на ЕС за COVID от гледна точка на въздействието му върху 
туристическия сектор през летния сезон на 2021 г.? Спрямо предходната година възможно 
ли е да се даде количествена оценка на успеха на сертификата, като се вземе предвид 
общият брой пътувания? С какви трудности се сблъскаха държавите членки и 
пътуващите? Установила ли е Комисията някакви значими географски различия между 
държавите членки и регионите по отношение на въздействието на сертификатите върху 
туристическия сектор?

2. Би ли могла Комисията да представи преглед на въвеждането на Европейския 
туристически знак за безопасност от COVID-19? Колко свързани с туризма предприятия 
получиха знака? По какъв начин Комисията подкрепи въвеждането на знака сред 
свързаните с туризма предприятия по отношение на финансирането и техническия 
експертен опит? Какви инициативи са предприети, за да се популяризира знакът и за по-
доброто му опознаване?

3. С оглед на констатациите относно възобновяването на пътуванията през лятото какви 
действия възнамерява да предприеме Комисията в подкрепа на туристическата 
екосистема, и по-специално за да се избегне несигурността, пред която са изправени 
свързаните с туризма предприятия и пътуващите, по отношение на ограниченията за 
пътуване?

4. Би ли могла Комисията да представи преглед на подкрепата, предоставена досега в 
съответствие със Зеления пакт на свързаните с туризма предприятия поради пандемията, 
и да посочи общия размер на тази подкрепа? По какъв начин може да се улесни достъпът 
до финансиране от ЕС за микро-, малките и средните предприятия? Какво е настоящото 
равнище на безработица в сектора и колко хора загубиха работата си по време на 
пандемията?

Внесен: 14.7.2021

Краен срок: 15.10.2021


