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Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Temats: Eiropas tūrisma nozarē veikto Savienības pasākumu izvērtēšana, tuvojoties vasaras 
sezonas nobeigumam

Covid-19 krīze ir smagi skārusi ES tūrisma nozari. 2020. gadā šī nozare ziņoja par 161 miljarda EUR 
lielu investīciju deficītu, kas radīja negatīvas sekas visā tūrisma ekosistēmā, jo īpaši skarot 27 
miljonus darba ņēmēju, kurus tieši un netieši nodarbina tūrisma nozare.

Tā kā 2021. gada vasaras sezona tuvojas nobeigumam, ir pienācis laiks veikt provizorisku 
novērtējumu par spēkā esošajiem pasākumiem, kas ļauj īstenot koordinētu ES pieeju drošai 
ceļošanas atsākšanai Savienībā, kā arī uz trešām valstīm un no tām. Pirmkārt, būtu jānovērtē ES 
digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešana, ar ko tiek sekmēta ceļošanas ierobežojumu atcelšana un 
novērsta atsevišķu dalībvalstu vienpusēja darbība, un, otrkārt, Eiropas tūrisma veselības zīmoga 
izveide.

1. Kādus secinājumus Komisija šajā posmā var izdarīt attiecībā uz ES digitālā Covid-19 sertifikāta 
ieviešanu, ņemot vērā tā ietekmi uz tūrisma nozari 2021. gada vasaras sezonā? Vai, aplūkojot 
iepriekšējo gadu, ir iespējams skaitliski novērtēt sertifikāta radītās priekšrocības, ņemot vērā 
braucienu kopējo skaitu? Ar kādām grūtībām saskārās dalībvalstis un ceļotāji? Vai Komisija ir 
konstatējusi vērā ņemamas ģeogrāfiskas atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
to, kā sertifikāti ir ietekmējuši tūrisma nozari?

2. Vai Komisija varētu sniegt pārskatu par Eiropas tūrisma veselības zīmoga ieviešanu? Cik ar 
tūrismu saistītiem uzņēmumiem šis zīmogs ir piešķirts? Kā Komisija ir atbalstījusi zīmoga 
ieviešanu ar tūrismu saistītu uzņēmumu vidū finansējuma un tehnisko zināšanu ziņā? Kādas 
iniciatīvas tiek īstenotas, lai popularizētu zīmogu un veicinātu tā atpazīstamību?

3. Ņemot vērā konstatējumus par ceļojumu atsākšanu vasarā, kādus pasākumus Komisija plāno 
veikt, lai atbalstītu tūrisma ekosistēmu, jo īpaši, lai izvairītos no nenoteiktības, ar ko tūrisma 
nozares uzņēmumi un ceļotāji saskaras attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem?

4. Vai Komisija varētu sniegt pārskatu par atbalstu, kas pandēmijas dēļ līdz šim saskaņā ar zaļo 
kursu sniegts ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem, un tā kopējo apjomu? Kā mēs varam atvieglot 
mikrouzņēmumu un MVU piekļuvi ES finansējumam? Kāds ir pašreizējais bezdarba līmenis 
nozarē un cik cilvēku pandēmijas laikā ir zaudējuši darbu?
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Termiņš: 15.10.2021


