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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000054/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Betreft: Tijd om de maatregelen van de Unie voor de toeristische sector in Europa te evalueren 
nu het einde van het zomerseizoen nadert

De toeristische sector in de EU is zwaar getroffen door de COVID-19-crisis. De sector kampt met een 
investeringstekort van 161 miljard EUR in 2020, met alle negatieve gevolgen van dien voor het gehele 
toeristische ecosysteem, met name voor de 27 miljoen werknemers die direct en indirect in de 
toeristische sector werkzaam zijn.

Nu het zomerseizoen van 2021 ten einde loopt, is het tijd om een voorlopige balans op te maken van 
de maatregelen die een gecoördineerde EU-aanpak mogelijk maken voor de veilige heropening van 
het reizen binnen de Unie en van en naar derde landen: in de eerste plaats de invoering van het 
digitale EU-covidcertificaat, met als doel de opheffing van reisbeperkingen te vergemakkelijken en 
eenzijdige acties van afzonderlijke lidstaten te voorkomen, en in de tweede plaats de instelling van 
het COVID-19-veiligheidslabel voor Europees toerisme.

1. Welke bevindingen kan de Commissie in dit stadium naar voren brengen met betrekking tot de 
invoering van het digitale EU-covidcertificaat, voor wat betreft de gevolgen ervan voor de 
toeristische sector tijdens het zomerseizoen van 2021? Kan het succes van het certificaat 
worden gekwantificeerd aan de hand van het totale aantal reizen in het afgelopen jaar? Welke 
moeilijkheden hebben de lidstaten en de reizigers ondervonden? Heeft de Commissie tussen de 
lidstaten en de regio’s opvallende geografische verschillen vastgesteld met betrekking tot de 
impact van de certificaten voor de toeristische sector?

2. Kan de Commissie een overzicht geven van de invoering van het COVID-19-veiligheidslabel 
voor Europees toerisme? Hoeveel bedrijven in de toeristische sector hebben het label gekregen? 
Hoe heeft de Commissie de implementatie van het label in de toeristische sector ondersteund 
met financiële middelen en technische expertise? Welke initiatieven zijn er om het label bekend 
te maken en onder de aandacht te brengen?

3. Welke maatregelen overweegt de Commissie naar aanleiding van de bevindingen over de 
hervatting van het reizen tijdens de zomer te nemen om het toeristische ecosysteem te 
ondersteunen, met name om de onzekerheden te vermijden waarmee de ondernemingen in de 
toeristische sector en de reizigers te kampen hebben in verband met de reisbeperkingen?

4. Kan de Commissie een overzicht geven van de steun die tot dusver in het kader van de Green 
Deal is verleend aan ondernemingen in de toeristische sector in verband met de pandemie, en 
van het totale bedrag dat daarmee gemoeid is? Hoe kan de toegang tot EU-financiering voor 
micro-ondernemingen en de kmo’s worden vergemakkelijkt? Wat is de huidige stand van de 
werkloosheid in de sector en hoeveel mensen zijn tijdens de pandemie hun baan kwijtgeraakt?
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