
PE696.246v01-00

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000054/2021
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Předmět: Konec letní sezóny se blíží a je čas posoudit unijní opatření v odvětví cestovního ruchu v 
EU

Odvětví cestovního ruchu v EU bylo vážně zasaženo krizí způsobenou onemocněním COVID-19. V 
roce 2020 v něm investiční deficit dosáhl výše 161 miliard EUR, což vedlo k nepříznivým důsledkům 
pro celý ekosystém cestovního ruchu, zejména pro 27 milionů pracovníků přímo i nepřímo v odvětví 
cestovního ruchu zaměstnaných.

Vzhledem k tomu, že letní sezóna 2021 končí, nastal čas provést předběžné posouzení zavedených 
opatření, a umožnit tak koordinovaný přístup EU k bezpečnému znovuotevření cestování uvnitř Unie i 
do/z třetích zemí. Prvním opatřením bylo zavedení digitálního certifikátu EU COVID, jenž má usnadnit 
zrušení omezení cestování a zabránit jednostranným krokům jednotlivých členských států. Druhým je 
vytvoření zdravotní pečetě EU COVID-19 pro cestovní ruch.

1. Jaká zjištění může Komise v této fázi předložit v souvislosti se zaváděním digitálního certifikátu 
EU COVID, pokud jde o jeho účinky na odvětví cestovního ruchu během letní sezóny 2021? Lze 
vyčíslit úspěšnost certifikátu s ohledem na předchozí rok a celkový počet cest? S jakými obtížemi 
se členské státy a cestující setkali? Zjistila Komise, pokud jde o dopad certifikátu na odvětví 
cestovního ruchu, nějaké pozoruhodné zeměpisné rozdíly mezi členskými státy a regiony?

2. Může Komise poskytnout přehled o zavádění zdravotní pečetě EU COVID-19 pro cestovní ruch? 
Kolik podniků působících v oblasti cestovního ruchu pečeť získalo? Jak Komise provádění pečeti 
mezi podniky působícími v oblasti cestovního ruchu podpořila, pokud jde o financování a 
odborné technické znalosti? Jaké iniciativy jsou zavedeny s cílem rozšířit povědomí o této 
pečeti?

3. Jaká opatření hodlá Komise realizovat v návaznosti na zjištění plynoucí z obnovení letního 
cestování s cílem podporovat ekosystém cestovního ruchu, zejména zabránit nejistotě, s níž se 
podniky působící v oblasti cestovního ruchu a cestující potýkají, pokud jde o cestovní omezení?

4. Může Komise předložit přehled dosavadní podpory poskytnuté v souladu se Zelenou dohodou 
podnikům působícím v oblasti cestovního ruchu z důvodu pandemie a její celkovou výši? Jak 
můžeme mikropodnikům a malým a středním podnikům usnadnit přístup k finančním 
prostředkům EU? Jaká je v tomto odvětví současná míra nezaměstnanosti? Kolik lidí přišlo 
během pandemie o práci?
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