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Muudatusettepanek 5
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport ja turism 2020. aastal ja pärast seda

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub komisjoni üles koostama 
koostöös liikmesriikide ametiasutuste, 
turismi sidusrühmade ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ELi 
ohutussertifitseerimise märgist ning 
selgeid ja tõhusaid terviseprotokolle, 
millega tagatakse, et ELi turismirajatised, 
reisibürood ja -korraldajad vastavad 
kõrgeimatele hügieeni-ja ohutusnõuetele, 
et soodustada ELi suunistel põhinevate 
erimeetmete rakendamist, suurendada ELi 
liikmesriike külastavate reisijate usaldust, 
julgeolekut ja ohutust ning toetada sektori 
taastamist;

13. rõhutab, kui tähtis on koostöös 
liikmesriikide ametiasutuste, turismi 
sidusrühmade ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega tagada, et ELi 
turismirajatised, reisibürood ja -korraldajad 
vastavad kõrgeimatele hügieeni-ja 
ohutusnõuetele, et soodustada ELi 
suunistel põhinevate erimeetmete 
rakendamist, suurendada ELi liikmesriike 
külastavate reisijate usaldust, julgeolekut ja 
ohutust ning toetada sektori taastamist;
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Muudatusettepanek 6
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport ja turism 2020. aastal ja pärast seda

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub komisjoni üles algatama 
muu hulgas kogu ELi hõlmava 
teaberakenduse kaudu reisi- ja 
turismiteemalise ELi teavituskampaania, 
mille eesmärk on propageerida ELi-sisest 
reisimist, taastada kodanike usaldus 
reisimise ja turismi vastu COVID-19 ajal, 
harida turiste kehtivate tervishoiu- ja 
ohutusmeetmete alal ning luua ELi turismi 
kaubamärgi kaudu kestlikud ja 
ühtekuuluvusega seotud väärtused; nõuab, 
et kestliku, vastutustundliku ja 
ligipääsetava turismi arengu tagamisel 
oleks kesksel kohal nn turvalise ja aruka 
sihtkoha põhimõte;

16. rõhutab vajadust edendada ELi-
sisest reisimist, taastada kodanike usaldus 
reisimise ja turismi vastu COVID-19 ajal, 
harida turiste kehtivate tervishoiu- ja 
ohutusmeetmete alal ning kujundada 
riiklike turismi kaubamärkide abil 
kestlikke ja ühtekuuluvusega seotud 
väärtusi;
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Muudatusettepanek 7
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport ja turism 2020. aastal ja pärast seda

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

17. nõuab, et ELi tasandil võetaks 
kasutusele mehhanism, millega 
kehtestatakse teaduslikel tõenditel ning 
usaldusväärsetel ja ühtsetel andmetel 
põhinev ohutuse ja turvalisuse künnis 
reisipiirangute kaotamiseks või 
kehtestamiseks, ning et valmistataks ette 
asjakohane järelevalvetase ja tegevuskava 
epidemioloogilise keskkonna mis tahes 
halvenemise puhuks; rõhutab sellega 
seoses vajadust konkreetsema ja 
üksikasjalikuma tegevuskava järele, et 
jälgida ja hinnata kavandatud järkjärgulist 
strateegiat COVID-19 kriisist väljumiseks;

17. ergutab liikmesriike võtma 
ohutuse ja turvalisuse suhtes 
kooskõlastatud hoiakut, kui kõne all on 
reisipiirangute kaotamine või 
kehtestamine, ning nõuab, et valmistataks 
ette asjakohane järelevalvetase ja 
tegevuskava epidemioloogilise keskkonna 
mis tahes halvenemise puhuks; rõhutab 
sellega seoses vajadust konkreetsema ja 
üksikasjalikuma tegevuskava järele, et 
jälgida ja hinnata kavandatud järkjärgulist 
strateegiat COVID-19 kriisist väljumiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
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fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport ja turism 2020. aastal ja pärast seda

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

27. nõuab muudetud Euroopa VKEde 
strateegiat, milles võetakse arvesse 
COVID-19 mõju VKEdele ja esitatakse 
konkreetsed taastealgatused koos 
tegevuskavaga, et neid aidata, kärpides 
bürokraatiat, vähendades rahastamisele 
juurdepääsu kulusid ja soodustades 
investeeringuid strateegilistesse 
väärtusahelatesse kooskõlas 
ökosüsteemidel ja rohelisel kokkuleppel 
põhineva Euroopa tööstuspoliitikaga; 
tuletab meelde vajadust kohanduda uute 
tervishoiu- ja ohutusmeetmetega, tehes 
olulisi investeeringuid tarbijate ohutuse 
tagamiseks ja suhtlemisdistantsist 
kinnipidamiseks ning võttes muid 
asjakohaseid ettevaatusmeetmeid; rõhutab, 
kui oluline on luua kogu ELis võrgustikke 
ja klastreid, mis võiksid viia parimate 
tavade, strateegiate ja koostoime 
ühtlustamiseni VKEde sektoris;

27. nõuab muudetud Euroopa VKEde 
strateegiat, milles võetakse arvesse 
COVID-19 mõju VKEdele ja esitatakse 
konkreetsed taastealgatused koos 
tegevuskavaga, et neid aidata, kärpides 
bürokraatiat, vähendades rahastamisele 
juurdepääsu kulusid ja soodustades 
investeeringuid strateegilistesse 
väärtusahelatesse kooskõlas 
majanduskasvul ja rahanduse taastumisel 
põhineva poliitikaga, samas kaitstes ELi 
kliimaeesmärkide määratlemisel 
liikmesriikide konkurentsivõimet 
kolmandate riikide suhtes; tuletab meelde 
vajadust kohanduda uute tervishoiu- ja 
ohutusmeetmetega, tehes olulisi 
investeeringuid tarbijate ohutuse 
tagamiseks ja suhtlemisdistantsist 
kinnipidamiseks ning võttes muid 
asjakohaseid ettevaatusmeetmeid; rõhutab, 
kui oluline on luua kogu Euroopas 
võrgustikke ja klastreid, mis võiksid viia 
parimate tavade, strateegiate ja koostoime 
väljakujunemisele VKEde sektoris;
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Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

39. rõhutab turismi tähtsust teatavates 
ELi riikides ja geograafilistes piirkondades, 
kus turismiga seotud teenused on sageli 
oluline tööhõive tagamise tegur ning 
kohaliku elanikkonna peamisi 
sissetulekuallikaid; palub komisjonil välja 
töötada kohandatud meetmed 
liikumisvabaduse ja transpordiühenduste 
taastamiseks äärepoolseimate piirkondade 
ja saarte ning ELi mandriosa vahel; juhib 
tähelepanu sellele, et nende piirkondade 
jaoks on äärmiselt olulised spetsiaalsed 
ühendusteed ning täiendav rahaline ja 
haldustoetus; rõhutab, kui oluline on ELi 
turismistrateegias ja -algatustes 
keskenduda ranniku- ja 
merendusvaldkonnale, sealhulgas 
rahastamisvõimalustele ning 
müügiedendus- ja 
kommunikatsioonivahenditele, ning 
tugevdada selliste turgude toimimist, võttes 
selleks kasutusele kohandatud poliitika 
koostöös sihtkoha sidusrühmade ja 
ametiasutustega; tuletab meelde, kui 
oluline on toetada pereettevõtteid, kes 
arendavad kohalikke või piirkondlikke 

39. rõhutab turismi tähtsust teatavates 
ELi riikides ja geograafilistes piirkondades, 
kus turismiga seotud teenused on sageli 
oluline tööhõive tagamise tegur ning 
kohaliku elanikkonna peamisi 
sissetulekuallikaid; palub komisjonil välja 
töötada kohandatud meetmed 
liikumisvabaduse ja transpordiühenduste 
taastamiseks äärepoolseimate piirkondade 
ja saarte ning ELi mandriosa vahel; juhib 
tähelepanu sellele, et nende piirkondade 
jaoks on äärmiselt olulised spetsiaalsed 
ühendusteed ning täiendav rahaline ja 
haldustoetus; rõhutab, kui oluline on ELi 
turismistrateegias ja -algatustes 
keskenduda ranniku- ja 
merendusvaldkonnale, sealhulgas 
rahastamisvõimalustele ning 
müügiedendus- ja 
kommunikatsioonivahenditele, ning 
tugevdada selliste turgude toimimist, võttes 
selleks kasutusele kohandatud poliitika 
koostöös sihtkoha sidusrühmade ja 
ametiasutustega; nõuab 
merenduskontsessioonide väljajätmist 
läbivaadatud direktiivi 2006/123/EÜ 



AM\1207669ET.docx PE647.649v01-00 }
PE647.661v01-00 }
PE647.662v01-00 }
PE647.666v01-00 }
PE647.668v01-00 } RC1

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

turge ja edendavad kohalikku turismi, kuna 
nad annavad märkimisväärse osa Euroopa 
erasektori tööhõivest ja kujutavad endast 
loomulikku ettevõtluskultuuri inkubaatorit;

kohaldamisalast; tuletab meelde, kui 
oluline on toetada pereettevõtteid, kes 
arendavad kohalikke või piirkondlikke 
turge ja edendavad kohalikku turismi, kuna 
nad annavad märkimisväärse osa Euroopa 
erasektori tööhõivest ja kujutavad endast 
loomulikku ettevõtluskultuuri inkubaatorit;

Or. en


