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Изменение 5
Роман Хайдер, Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Жюли Льошантьо, Филип 
Оливие, Лучия Вуоло, Паоло Боркия
от името на групата ID

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Транспорт и туризъм през 2020 година и след това

Общо предложение за резолюция
Параграф 13

Общо предложение за резолюция Изменение

13. призовава Комисията да 
създаде печат на ЕС за 
удостоверяване на безопасност и ясни 
и ефективни здравни протоколи, 
които гарантират, че туристическите 
съоръжения на ЕС, пътническите обекти 
и операторите отговарят на най-високи 
стандарти за хигиена и безопасност, при 
сътрудничество с публичните органи на 
държавите членки, заинтересованите 
страни от сектора на туризма и 
международни организации с цел 
насърчаване на прилагането на 
конкретни мерки, които се основават на 
насоки от ЕС, като се засили доверието, 
сигурността и безопасността на 
пътуващите, които посещават 
държавите – членки на ЕС, и се насърчи 
възстановяването на сектора;

13. подчертава, че е важно да се 
гарантира, че туристическите 
съоръжения на ЕС, пътническите обекти 
и операторите отговарят на най-високи 
стандарти за хигиена и безопасност, при 
сътрудничество с публичните органи на 
държавите членки, заинтересованите 
страни от сектора на туризма и 
международни организации с цел 
насърчаване на прилагането на 
конкретни мерки, които се основават на 
насоки от ЕС, като се засили доверието, 
сигурността и безопасността на 
пътуващите, които посещават 
държавите – членки на ЕС, и се насърчи 
възстановяването на сектора;
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Изменение 6
Роман Хайдер, Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Жюли Льошантьо, Филип 
Оливие, Лучия Вуоло, Паоло Боркия
от името на групата ID

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Транспорт и туризъм през 2020 година и след това

Общо предложение за резолюция
Параграф 16

Общо предложение за резолюция Изменение

16. призовава Комисията да 
стартира специална комуникационна 
кампания на ЕС относно 
пътуванията и туризма, 
включително посредством 
информационно приложение за целия 
ЕС, насочена към насърчаване на 
пътувания в рамките на ЕС, 
възстановяване на доверието на 
гражданите в пътуването и туризма по 
време на COVID-19, информиране на 
туристите относно съществуващите 
мерки в областта на здравето и 
безопасността и изграждане на 
устойчиви и сближаващи ценности чрез 
„европейска туристическа марка“; 
призовава понятието „безопасна и 
интелигентна дестинация“ да бъде 
от основно значение за гарантиране 
на развитието на устойчив, 
отговорен и достъпен туризъм;

16. подчертава необходимостта да 
се насърчават пътувания в рамките на 
ЕС, да се възстанови доверието на 
гражданите в пътуването и туризма по 
време на COVID-19, да се информират 
туристите относно съществуващите 
мерки в областта на здравето и 
безопасността и да се изградят 
устойчиви и сближаващи ценности чрез 
„национални туристически марки“;

Or. en
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Изменение 7
Роман Хайдер, Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Жюли Льошантьо, Филип 
Оливие, Лучия Вуоло, Паоло Боркия
от името на групата ID

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Транспорт и туризъм през 2020 година и след това

Общо предложение за резолюция
Параграф 17

Общо предложение за резолюция Изменение

17. изисква въвеждането на 
механизъм на равнището на ЕС за 
установяване на праг, въз основата на 
научни доказателства и надеждни и 
единни данни, на безопасност и 
сигурност по отношение на 
отмяната или въвеждането на 
ограничения за пътуване, както и 
подготовка на подходящо ниво на 
наблюдение и план за действие за 
евентуално отрицателно развитие на 
епидемиологичната обстановка; 
подчертава в това отношение 
необходимостта от по-конкретен и 
подробен план за действие относно 
мониторинга и оценката на 
предложената стратегия за поетапен 
изход от ограничителните мерки за 
преодоляване на кризата, свързана с 
COVID-19;

17. насърчава държавите членки 
да приемат координиран подход 
относно безопасността и 
сигурността при отмяна или 
въвеждане на ограничения за пътуване 
и отправя искане за подготовка на 
подходящо ниво на наблюдение и план 
за действие за евентуално отрицателно 
развитие на епидемиологичната 
обстановка; подчертава в това 
отношение необходимостта от по-
конкретен и подробен план за действие 
относно мониторинга и оценката на 
предложената стратегия за поетапен 
изход от ограничителните мерки за 
преодоляване на кризата, свързана с 
COVID-19;

Or. en
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Изменение 8
Роман Хайдер, Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Жюли Льошантьо, Филип 
Оливие, Лучия Вуоло, Паоло Боркия
от името на групата ID

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Транспорт и туризъм през 2020 година и след това

Общо предложение за резолюция
Параграф 27

Общо предложение за резолюция Изменение

27. призовава за преразгледана 
европейската стратегия за МСП, която 
да отчита въздействието на COVID-19 
върху МСП и да предлага конкретни 
инициативи за възстановяване с пътна 
карта за подкрепа за тях чрез 
намаляване на бюрокрацията, 
намаляване на разходите за достъп до 
финансиране и насърчаване на 
инвестициите в стратегически вериги за 
създаване на стойност в съответствие с 
европейската промишлена политика, 
основана на екосистемите, Зеления 
пакт и цифровата трансформация; 
припомня, че трябва да се извършат 
необходимите корекции, за да се спазят 
новите мерки за опазване на здравето и 
безопасността, като се осигурят 
значителни инвестиции, за да се 
гарантира безопасност на потребителите 
и спазване на социалното дистанциране, 
както и други подходящи предпазни 
мерки; подчертава, че е важно да се 
създадат мрежи и клъстери в целия ЕС, 
които да имат потенциала да доведат до 
хармонизиране на най-добрите 

27. призовава за преразгледана 
европейската стратегия за МСП, която 
да отчита въздействието на COVID-19 
върху МСП и да предлага конкретни 
инициативи за възстановяване с пътна 
карта за подкрепа за тях чрез 
намаляване на бюрокрацията, 
намаляване на разходите за достъп до 
финансиране и насърчаване на 
инвестициите в стратегически вериги за 
създаване на стойност в съответствие с 
политика, основана на икономически 
растеж и финансово възстановяване, 
като същевременно запазва 
конкурентоспособността на 
държавите членки по отношение на 
трети страни при определянето на 
целите на ЕС в областта на 
климата; припомня, че трябва да се 
извършат необходимите корекции, за да 
се спазят новите мерки за опазване на 
здравето и безопасността, като се 
осигурят значителни инвестиции, за да 
се гарантира безопасност на 
потребителите и спазване на социалното 
дистанциране, както и други подходящи 
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практики, стратегии и полезни 
взаимодействия в рамките на сектора на 
МСП;

предпазни мерки; подчертава, че е 
важно да се създадат мрежи и клъстери 
в цяла Европа, които да имат 
потенциала да доведат до развиване на 
най-добри практики, стратегии и 
полезни взаимодействия в рамките на 
сектора на МСП;

Or. en
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Изменение 9
Роман Хайдер, Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Жюли Льошантьо, Филип 
Оливие, Лучия Вуоло, Паоло Боркия
от името на групата ID

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Транспорт и туризъм през 2020 година и след това

Общо предложение за резолюция
Параграф 39

Общо предложение за резолюция Изменение

39. подчертава значението на 
туризма за някои държави и географски 
райони в ЕС, където свързаните с 
туризма услуги често са важен фактор 
за осигуряване на заетост и са един от 
главните източници на доходи за 
местното население; призовава 
Комисията да изготви специално 
съобразени с конкретните ситуации 
мерки при възстановяването на 
свободата на движение и транспортните 
връзки между най-отдалечените региони 
и островите и континенталната част на 
ЕС; посочва, че специалните коридори 
за връзка и допълнителната финансова и 
административна подкрепа са 
изключително важни за тези региони; 
подчертава, че е важно да се постави 
акцент върху крайбрежния и морския 
туризъм в стратегията и инициативите 
на ЕС в областта на туризма, 
включително възможности за 
финансиране и инструменти за 
популяризиране и комуникация, както и 
да се укрепи функционирането на 
съответните пазари, чрез специално 

39. подчертава значението на 
туризма за някои държави и географски 
райони в ЕС, където свързаните с 
туризма услуги често са важен фактор 
за осигуряване на заетост и са един от 
главните източници на доходи за 
местното население; призовава 
Комисията да изготви специално 
съобразени с конкретните ситуации 
мерки при възстановяването на 
свободата на движение и транспортните 
връзки между най-отдалечените региони 
и островите и континенталната част на 
ЕС; посочва, че специалните коридори 
за връзка и допълнителната финансова и 
административна подкрепа са 
изключително важни за тези региони; 
подчертава, че е важно да се постави 
акцент върху крайбрежния и морския 
туризъм в стратегията и инициативите 
на ЕС в областта на туризма, 
включително възможности за 
финансиране и инструменти за 
популяризиране и комуникация, както и 
да се укрепи функционирането на 
съответните пазари, чрез специално 
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разработени политики в сътрудничество 
с местните заинтересовани страни и 
органи в съответните дестинации; 
припомня, че е важно да се подкрепят 
семейните предприятия, които развиват 
местни или регионални пазари и 
насърчават местния туризъм, тъй като те 
представляват значителна част от 
заетостта в частния сектор в Европа и са 
естествени инкубатори на 
предприемаческа култура;

разработени политики в сътрудничество 
с местните заинтересовани страни и 
органи в съответните дестинации; 
призовава концесиите в морската 
област да бъдат изключени от 
обхвата на преразгледаната 
Директива 2006/123/ЕО; припомня, че 
е важно да се подкрепят семейните 
предприятия, които развиват местни или 
регионални пазари и насърчават 
местния туризъм, тъй като те 
представляват значителна част от 
заетостта в частния сектор в Европа и са 
естествени инкубатори на 
предприемаческа култура;

Or. en


