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Tema: ES turizmo sektoriui taikomų Sąjungos priemonių vertinimas artėjant vasaros sezono 
pabaigai

ES turizmo sektorius stipriai nukentėjo nuo COVID-19 krizės. 2020 m. sektorius patyrė 161 mlrd. EUR 
investicijų deficitą, o tai turėjo neigiamų padarinių visai turizmo ekosistemai, ypač 27 mln. darbuotojų, 
tiesiogiai ir netiesiogiai įdarbintų turizmo sektoriuje.

Baigiantis 2021 m. vasaros sezonui, atėjo laikas preliminariai įvertinti taikomas priemones, 
leidžiančias ES vykdyti suderintą politiką, kad būtų galima vėl saugiai keliauti Sąjungoje, taip pat į ES 
nepriklausančias šalis ir iš jų. Šios priemonės – ES skaitmeninio COVID pažymėjimo įgyvendinimas, 
kad būtų lengviau panaikinti kelionių apribojimus ir užkirsti kelią vienašališkiems pavienių valstybių 
narių veiksmams, ir ES saugaus nuo COVID-19 turizmo ženklo sukūrimas.

1. Kokias išvadas šiuo metu Komisija gali pateikti dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo įdiegimo 
poveikio turizmo sektoriui 2021 m. vasaros sezonu? Ar galima kiekybiškai įvertinti pažymėjimo 
sėkmę lyginant šių ir praeitų metų bendrus kelionių skaičius? Kokius sunkumus patyrė valstybės 
narės ir keliautojai? Ar Komisija aptiko kokių nors svarbių geografinių skirtumų tarp valstybių 
narių ir regionų, susijusių su pažymėjimų poveikiu turizmo sektoriui?

2. Ar Komisija galėtų apžvelgti ES saugaus nuo COVID-19 turizmo ženklo įgyvendinimą? Kiek su 
turizmu susijusių įmonių gavo šį ženklą? Kaip Komisija finansavimo ir techninės kompetencijos 
atžvilgiais rėmė ženklo įgyvendinimą su turizmu susijusiose įmonėse? Kokių iniciatyvų imtasi 
siekiant reklamuoti ženklą ir užtikrinti, kad jis būtų geriau žinomas?

3. Atsižvelgiant į išvadas dėl kelionių atnaujinimo vasarą, kokių veiksmų Komisija ketina imtis, kad 
paremtų turizmo ekosistemą, visų pirma siekiant išvengti netikrumo, kurį dėl kelionių apribojimų 
patiria su turizmu susijusios įmonės ir keliautojai?

4. Ar Komisija galėtų pateikti su turizmu susijusioms įmonėms dėl pandemijos iki šiol pagal Žaliąjį 
kursą suteiktos paramos apžvalgą ir nurodyti bendrą paramos sumą? Kaip galime padidinti 
mikroįmonių ir MVĮ galimybes gauti ES finansavimą? Koks yra dabartinis nedarbo lygis šiame 
sektoriuje ir kiek žmonių per pandemiją prarado darbą?
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