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Poprawka 5
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 13

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję, aby stworzyła 
unijną pieczęć certyfikacji bezpieczeństwa 
oraz jasne i skuteczne protokoły 
sanitarne, gwarantujące, że obiekty 
turystyczne, przedsiębiorstwa turystyczne i 
biura podróży spełniają najwyższe 
standardy higieny i bezpieczeństwa, we 
współpracy z władzami publicznymi 
państw członkowskich, zainteresowanymi 
stronami z sektora turystyki i 
organizacjami międzynarodowymi, tak aby 
zachęcać do wdrażania konkretnych 
środków opartych na wytycznych UE, 
zwiększając zaufanie, bezpieczeństwo i 
ochronę podróżnych, którzy odwiedzają 
państwa członkowskie UE, i wspierać 
naprawę sektora;

13. podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że obiekty turystyczne, 
przedsiębiorstwa turystyczne i biura 
podróży spełniają najwyższe standardy 
higieny i bezpieczeństwa, we współpracy z 
władzami publicznymi państw 
członkowskich, zainteresowanymi 
stronami z sektora turystyki i 
organizacjami międzynarodowymi, tak aby 
zachęcać do wdrażania konkretnych 
środków opartych na wytycznych UE, 
zwiększając zaufanie, bezpieczeństwo i 
ochronę podróżnych, którzy odwiedzają 
państwa członkowskie UE, i wspierać 
naprawę sektora;
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Poprawka 6
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 16

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję, aby rozpoczęła 
specjalną unijną kampanię informacyjną 
na temat podróży i turystyki – w tym za 
pomocą ogólnounijnej aplikacji 
informacyjnej – mającą na celu 
promowanie podróży wewnątrz UE, 
przywrócenie zaufania obywateli do 
podróży i turystyki podczas pandemii 
COVID-19, edukowanie turystów w 
zakresie obowiązujących środków w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
budowanie trwałych i spójnych wartości 
poprzez „markę turystyczną UE”; apeluje, 
aby koncepcja „bezpiecznego i inteligentnego 
celu podróży” stanowiła centralny element 
działań na rzecz zapewnienia rozwoju 
zrównoważonej, odpowiedzialnej i dostępnej 
turystyki;

16. podkreśla potrzebę promowania 
podróży wewnątrz UE, przywrócenia 
zaufania obywateli do podróży i turystyki 
podczas pandemii COVID-19, edukowania 
turystów w zakresie obowiązujących 
środków w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz budowania trwałych i 
spójnych wartości poprzez „krajową 
markę turystyczną”;

Or. en
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Poprawka 7
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 17

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się, aby na szczeblu UE 
wprowadzić mechanizm określania – w 
oparciu o dowody naukowe oraz 
wiarygodne i jednolite dane – progu 
ochrony i bezpieczeństwa na wypadek 
znoszenia lub wprowadzania ograniczeń w 
podróżowaniu, a także przygotować 
odpowiedni stopień monitorowania oraz 
plan działania na wypadek jakichkolwiek 
negatywnych zmian sytuacji 
epidemiologicznej; podkreśla w związku z 
tym konieczność opracowania bardziej 
konkretnego i szczegółowego planu działania 
dotyczącego monitorowania i oceny 
proponowanej strategii wychodzenia z kryzysu 
związanego z COVID-19;

17. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia skoordynowanego podejścia do 
ochrony i bezpieczeństwa podczas 
znoszenia lub wprowadzania ograniczeń w 
podróżowaniu, a także domaga się, by 
przygotować odpowiedni stopień 
monitorowania oraz plan działania na 
wypadek jakichkolwiek negatywnych 
zmian sytuacji epidemiologicznej; 
podkreśla w związku z tym konieczność 
opracowania bardziej konkretnego i 
szczegółowego planu działania dotyczącego 
monitorowania i oceny proponowanej strategii 
wychodzenia z kryzysu związanego z COVID-
19;

Or. en
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Poprawka 8
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 27

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa do przeglądu europejskiej 
strategii na rzecz MŚP, który uwzględniałby 
skutki pandemii COVID-19 dla MŚP, 
obejmowałby konkretne inicjatywy i plan 
działania, mające pomóc im w powrocie do 
stanu sprzed pandemii dzięki ograniczeniu 
biurokracji, obniżeniu kosztów dostępu do 
finansowania i wspieraniu inwestycji w 
strategiczne łańcuchy wartości, zgodnie z 
europejską polityką przemysłową opartą na 
ekosystemach, Europejskim Zielonym Ładzie 
i transformacji cyfrowej; przypomina o 
potrzebie dokonania niezbędnych dostosowań 
w celu przestrzegania nowych środków w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 
poczynienia znacznych inwestycji w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i 
przestrzegania zasady ograniczenia kontaktów, 
a także innych odpowiednich środków 
zapobiegawczych; podkreśla znaczenie 
tworzenia sieci i klastrów w całej UE, które 
mogą doprowadzić do harmonizacji 
najlepszych praktyk, strategii i synergii w 
sektorze MŚP;

27. wzywa do przeglądu europejskiej 
strategii na rzecz MŚP, który uwzględniałby 
skutki pandemii COVID-19 dla MŚP, 
obejmowałby konkretne inicjatywy i plan 
działania, mające pomóc im w powrocie do 
stanu sprzed pandemii dzięki ograniczeniu 
biurokracji, obniżeniu kosztów dostępu do 
finansowania i wspieraniu inwestycji w 
strategiczne łańcuchy wartości, zgodnie z 
polityką opartą na wzroście gospodarczym i 
ożywieniu finansowym, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu konkurencyjności państw 
członkowskich w stosunku do państw trzecich 
przy określaniu celów UE w zakresie klimatu; 
przypomina o potrzebie dokonania 
niezbędnych dostosowań w celu przestrzegania 
nowych środków w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, poczynienia znacznych 
inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
konsumentów i przestrzegania zasady 
ograniczenia kontaktów, a także innych 
odpowiednich środków zapobiegawczych; 
podkreśla znaczenie tworzenia sieci i klastrów 
w całej Europie, które mogą doprowadzić do 
rozwoju najlepszych praktyk, strategii i 
synergii w sektorze MŚP;
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Poprawka 9
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 39

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla znaczenie turystyki dla 
niektórych krajów i obszarów geograficznych 
UE, gdzie usługi związane z turystyką często 
przyczyniają się w istotny sposób do 
zapewnienia zatrudnienia i stanowią jedno z 
głównych źródeł dochodu miejscowej 
ludności; wzywa Komisję, aby opracowała 
dostosowane do potrzeb środki przy 
przywracaniu swobody przemieszczania się i 
połączeń transportowych między terytoriami 
najbardziej oddalonymi i wyspami a częścią 
kontynentalną UE; zwraca uwagę, że 
konkretne trasy połączeń oraz dodatkowe 
wsparcie finansowe i administracyjne mają dla 
tych regionów ogromne znaczenie; podkreśla 
znaczenie uwzględnienia obszarów 
przybrzeżnych i morskich w strategii i 
inicjatywach turystycznych UE, w tym w 
zakresie możliwości finansowania oraz 
narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych, a 
także wzmocnienia funkcjonowania odnośnych 
rynków, poprzez ustanowienie polityki 
dostosowanej do potrzeb we współpracy z 
zainteresowanymi stronami i władzami w 
miejscach docelowych; przypomina, jak ważne 
jest wspieranie przedsiębiorstw rodzinnych, 
które rozwijają rynki lokalne lub regionalne i 
promują lokalną turystykę, ponieważ 

39. podkreśla znaczenie turystyki dla 
niektórych krajów i obszarów geograficznych 
UE, gdzie usługi związane z turystyką często 
przyczyniają się w istotny sposób do 
zapewnienia zatrudnienia i stanowią jedno z 
głównych źródeł dochodu miejscowej 
ludności; wzywa Komisję, aby opracowała 
dostosowane do potrzeb środki przy 
przywracaniu swobody przemieszczania się i 
połączeń transportowych między terytoriami 
najbardziej oddalonymi i wyspami a częścią 
kontynentalną UE; zwraca uwagę, że 
konkretne trasy połączeń oraz dodatkowe 
wsparcie finansowe i administracyjne mają dla 
tych regionów ogromne znaczenie; podkreśla 
znaczenie uwzględnienia obszarów 
przybrzeżnych i morskich w strategii i 
inicjatywach turystycznych UE, w tym w 
zakresie możliwości finansowania oraz 
narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych, a 
także wzmocnienia funkcjonowania odnośnych 
rynków, poprzez ustanowienie polityki 
dostosowanej do potrzeb we współpracy z 
zainteresowanymi stronami i władzami w 
miejscach docelowych; wzywa do wyłączenia 
koncesji na obszarach morskich z zakresu 
stosowania zmienionej dyrektywy 
2006/123/WE; przypomina, jak ważne jest 
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odpowiadają za znaczną część zatrudnienia w 
europejskim sektorze prywatnym i stanowią 
naturalne inkubatory kultury 
przedsiębiorczości;

wspieranie przedsiębiorstw rodzinnych, które 
rozwijają rynki lokalne lub regionalne i 
promują lokalną turystykę, ponieważ 
odpowiadają za znaczną część zatrudnienia w 
europejskim sektorze prywatnym i stanowią 
naturalne inkubatory kultury 
przedsiębiorczości;

Or. en


