
PE696.246v01-00

Otázka na ústne zodpovedanie O-000054/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Vec: Koniec letnej sezóny sa blíži, je čas na zhodnotenie opatrení Únie v odvetví cestovného 
ruchu v Európe

Európske odvetvie cestovného ruchu bolo vážne zasiahnuté krízou COVID-19. V roku 2020 
zaznamenalo deficit investícií vo výške 161 miliárd EUR, čo malo nepriaznivé dôsledky pre celý 
ekosystém cestovného ruchu, najmä pre 27 miliónov pracovníkov, ktorí sú priamo alebo nepriamo 
zamestnaní v odvetví cestovného ruchu.

Vzhľadom na to, že letná sezóna 2021 sa blíži ku koncu, je čas na prvé zhodnotenie opatrení 
zavedených na umožnenie koordinovaného prístupu EÚ k bezpečnému opätovnému cestovaniu v 
rámci Únie aj s tretími krajinami. Ide v prvom rade o zavedenie preukazu, ktorý má uľahčiť postupné 
rušenie obmedzení cestovania a zabrániť jednostranným krokom jednotlivých členských štátov, a 
potom o vytvorenie Pečate bezpečnosti európskeho cestovného ruchu v súvislosti s COVID-19.

1. Aké zistenia môže Komisia v tejto fáze predložiť v súvislosti so zavedením digitálneho COVID 
preukazu EÚ, pokiaľ ide o jeho vplyv na odvetvie cestovného ruchu počas letnej sezóny 2021? 
Dá sa vyčísliť úspešnosť preukazu z hľadiska celkového počtu ciest v porovnaní s minulým 
rokom? S akými problémami sa stretli členské štáty a cestujúci? Zistila Komisia nejaké dôležité 
geografické rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi, pokiaľ ide o vplyv preukazu na odvetvie 
cestovného ruchu?

2. Môže Komisia poskytnúť prehľad zavádzania Pečate bezpečnosti európskeho cestovného ruchu 
v súvislosti s COVID-19? Koľko podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu získalo túto 
pečať? Ako Komisia finančne alebo odbornými znalosťami podporila zavádzanie pečate medzi 
podnikmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu? Aké iniciatívy existujú na propagáciu Pečate 
bezpečnosti európskeho cestovného ruchu v súvislosti s COVID-19?

3. Aké kroky plánuje Komisia zaviesť v nadväznosti na zistenia o obnovení cestovania počas leta, 
aby podporila ekosystém cestovného ruchu a najmä aby odstránila neistotu, ktorej čelia podniky 
pôsobiace v oblasti cestovného ruchu aj cestujúci v súvislosti s cestovnými obmedzeniami?

4. Môže Komisia poskytnúť prehľad podpory, ktorú doteraz poskytla v súlade so zelenou dohodou 
podnikom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu v súvislosti s pandémiou, a uviesť jej celkovú 
výšku? Ako môžeme uľahčiť prístup mikropodnikov a MSP k finančným prostriedkom EÚ? Aká je 
súčasná miera nezamestnanosti v tomto sektore a koľko ľudí prišlo počas pandémie o prácu?

Predložené: 14.7.2021

Termín na zodpovedanie: 15.10.2021


