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Predmet: Ocjena mjera Unije za turistički sektor EU-a prema kraju ljetne sezone

Turistički sektor EU-a ozbiljno je pogođen krizom zbog pandemije bolesti COVID-19. U 2020. 
zabilježen je manjak ulaganja od 161 milijarde EUR, što je negativno utjecalo na cijeli turistički 
ekosustav, posebno na 27 milijuna radnika koji su izravno i neizravno zaposleni u turističkom sektoru.

S obzirom na to da se primiče kraj ljetne sezone 2021., vrijeme je za preliminarnu ocjenu postojećih 
mjera kojima se omogućuje koordinirani pristup EU-a u smjeru sigurnog otvaranja mogućnosti 
putovanja unutar Unije, ali i u zemlje EU-a i iz tih zemalja. Kao prvo, riječ je o provedbi EU digitalne 
COVID potvrde u cilju olakšavanja ukidanja ograničenja putovanja i sprečavanja jednostranih mjera 
pojedinačnih država članica i, kao drugo, o uspostavi europskog pečata za sigurnost u turizmu u 
kontekstu bolesti COVID-19.

1. U ovoj fazi, koje zaključke Komisija može iznijeti u pogledu uvođenja EU digitalne COVID 
potvrde s obzirom na njezin učinak na turistički sektor tijekom ljetne sezone 2021.? Uzimajući u 
obzir prethodnu godinu, je li moguće izmjeriti uspjeh potvrde uzimajući u obzir ukupan broj 
putovanja? Na koje su poteškoće naišle države članice i putnici? Je li Komisija pronašla važne 
zemljopisne razlike među državama članicama i regijama u pogledu načina na koji su potvrde 
utjecale na sektor turizma?

2. Može li Komisija dati pregled u pogledu uvođenja europskog pečata za sigurnost u turizmu u 
kontekstu bolesti COVID-19? Koliko je poduzeća povezanih s turizmom dobilo pečat? Kako je 
Komisija podržala uvođenje pečata među poduzećima povezanima s turizmom u smislu 
financiranja i pružanja tehničkog stručnog znanja? Koje su inicijative uspostavljene za 
oglašavanje i promidžbu pečata?

3. Na temelju nalaza o ponovnom otvaranju mogućnosti putovanja tijekom ljeta, koje mjere Komisija 
namjerava poduzeti kako bi podržala turistički ekosustav, posebno kako bi se izbjegle 
nesigurnosti s kojima se suočavaju poduzeća povezana s turizmom i putnici u pogledu 
ograničenja putovanja?

4. Može li Komisija dati pregled potpore koja je zbog pandemije pružena poduzećima povezanima s 
turizmom, u skladu sa zelenim planom, te koliki je ukupan iznos te potpore? Kako možemo 
mikropoduzećima i MSP-ovima olakšati pristup financijskim sredstvima EU-a? Kolika je 
trenutačna stopa nezaposlenosti u tom sektoru i koliko je ljudi izgubilo posao tijekom pandemije?
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