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Amendamentul 5
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior

Propunere comună de rezoluție
Punctul 13

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să creeze un sigiliu 
european de certificare a siguranței și 
protocoale sanitare clare și efective, 
garantând că, în cadrul UE, instalațiile 
turistice, unitățile și operatorii din sectorul 
călătoriilor îndeplinesc standardele de 
igienă și siguranță cele mai ridicate, în 
cooperare cu autoritățile publice ale 
statelor membre, cu părțile interesate din 
domeniul turismului și cu organizațiile 
internaționale, cu scopul de a încuraja 
punerea în aplicare a unor măsuri specifice 
bazate pe orientările UE, de a spori 
încrederea, securitatea și siguranța 
călătorilor care vizitează statele membre și 
de a încuraja redresarea sectorului;

13. subliniază importanța de a garanta 
că, în cadrul UE, instalațiile turistice, 
unitățile și operatorii din sectorul 
călătoriilor îndeplinesc standardele de 
igienă și siguranță cele mai ridicate, în 
cooperare cu autoritățile publice ale 
statelor membre, cu părțile interesate din 
domeniul turismului și cu organizațiile 
internaționale, cu scopul de a încuraja 
punerea în aplicare a unor măsuri specifice 
bazate pe orientările UE, de a spori 
încrederea, securitatea și siguranța 
călătorilor care vizitează statele membre și 
de a încuraja redresarea sectorului;
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Amendamentul 6
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior

Propunere comună de rezoluție
Punctul 16

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să lanseze o 
campanie specială de comunicare a UE 
privind călătoriile și turismul, inclusiv 
printr-o aplicație de informare la nivelul 
UE, care să aibă ca scop promovarea 
călătoriilor în interiorul UE, restabilirea 
încrederii cetățenilor în călătorii și turism 
în condițiile pandemiei de COVID-19, 
informarea turiștilor privind măsurile de 
sănătate și de siguranță în vigoare și 
crearea unor valori durabile și de coeziune 
prin intermediul unei „mărci de turism a 
UE”; solicită ca conceptul de „destinație 
sigură și inteligentă” să fie esențial pentru a 
asigura dezvoltarea unui turism durabil, 
responsabil și accesibil;

16. subliniază necesitatea de a 
promova călătoriile în interiorul UE, de a 
restabili încrederea cetățenilor în călătorii 
și turism în condițiile pandemiei de 
COVID-19, de a informa turiștii privind 
măsurile de sănătate și de siguranță în 
vigoare și de a crea niște valori durabile și 
de coeziune prin intermediul unor „mărci 
naționale de turism”;

Or. en
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Amendamentul 7
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior

Propunere comună de rezoluție
Punctul 17

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

17. solicită să se instituie la nivelul 
UE un mecanism prin care să se 
stabilească, pe baza dovezilor științifice și 
a datelor fiabile și uniforme, un prag de 
siguranță și securitate în ceea ce privește 
ridicarea sau introducerea restricțiilor de 
călătorie, precum și să se stabilească un 
nivel adecvat de monitorizare și un plan de 
acțiune pentru orice evoluție negativă a 
situației epidemiologice; subliniază, în 
această privință, necesitatea ne a elabora un 
plan de acțiune mai concret și mai detaliat 
privind monitorizarea și evaluarea strategiei 
propuse de ieșire progresivă din criza 
provocată de COVID-19;

17. încurajează statele membre să 
adopte o abordare coordonată a siguranței 
și securității în ceea ce privește ridicarea 
sau introducerea restricțiilor de călătorie, 
precum și să se stabilească un nivel adecvat 
de monitorizare și un plan de acțiune 
pentru orice evoluție negativă a situației 
epidemiologice; subliniază, în această 
privință, necesitatea ne a elabora un plan de 
acțiune mai concret și mai detaliat privind 
monitorizarea și evaluarea strategiei propuse 
de ieșire progresivă din criza provocată de 
COVID-19;

Or. en
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Amendamentul 8
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior

Propunere comună de rezoluție
Punctul 27

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

27. solicită revizuirea strategiei europene 
privind IMM-urile, care să ia în considerare 
impactul COVID-19 asupra IMM-urilor și să 
prezinte inițiative concrete de redresare însoțite 
de o foaie de parcurs pentru a le sprijini prin 
reducerea birocrației, scăderea costurilor pentru 
accesul la finanțare și prin încurajarea 
investițiilor în lanțurile valorice strategice, în 
conformitate cu politica industrială europeană 
bazată pe ecosisteme, pe Pactul ecologic și pe 
tranziția digitală; reamintește că este nevoie să 
se efectueze ajustările necesare pentru a 
respecta noile măsuri de sănătate și siguranță, 
asigurând investiții substanțiale pentru 
siguranța consumatorilor și respectarea 
distanțării sociale, precum și alte măsuri de 
precauție relevante; subliniază că este 
important să se creeze rețele și clustere în 
întreaga Uniune, care au potențialul de a duce 
la armonizarea celor mai bune practici, 
strategii și sinergii în sectorul IMM-urilor;

27. solicită revizuirea strategiei europene 
privind IMM-urile, care să ia în considerare 
impactul COVID-19 asupra IMM-urilor și să 
prezinte inițiative concrete de redresare însoțite 
de o foaie de parcurs pentru a le sprijini prin 
reducerea birocrației, scăderea costurilor pentru 
accesul la finanțare și prin încurajarea 
investițiilor în lanțurile valorice strategice, în 
conformitate cu o politică bazată pe creștere 
economică și redresare financiară, protejând 
în același timp competitivitatea statelor 
membre în raport cu țările terțe atunci când 
se definesc obiectivele UE în materie de 
climă; reamintește că este nevoie să se 
efectueze ajustările necesare pentru a respecta 
noile măsuri de sănătate și siguranță, asigurând 
investiții substanțiale pentru siguranța 
consumatorilor și respectarea distanțării 
sociale, precum și alte măsuri de precauție 
relevante; subliniază că este important să se 
creeze rețele și clustere în întreaga Europă, 
care au potențialul de a duce la dezvoltarea 
celor mai bune practici, strategii și sinergii în 
sectorul IMM-urilor;

Or. en
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Amendamentul 9
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior

Propunere comună de rezoluție
Punctul 39

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că turismul are un rol 
important pentru anumite țări și zone 
geografice din UE, unde serviciile legate de 
turism sunt adesea un factor important în 
obținerea unui loc de muncă și reprezintă una 
dintre principalele surse de venit pentru 
populația locală; invită Comisia să elaboreze 
măsuri adaptate pentru restabilirea libertății de 
circulație și a legăturilor de transport între 
regiunile ultraperiferice și insule și partea 
continentală a UE; subliniază că, pentru aceste 
regiuni, culoarele specifice de conectare, 
precum și sprijinul financiar și administrativ 
suplimentar prezintă o importanță deosebită; 
subliniază că, în cadrul strategiei și al 
inițiativelor UE în domeniul turismului, este 
important să se pună un accent mai mare pe 
dimensiunea costieră și maritimă, inclusiv pe 
posibilitățile de finanțare și instrumentele de 
promovare și comunicare, precum și să se 
consolideze funcționarea piețelor relevante prin 
crearea de politici adaptate în cooperare cu 
părțile interesate și autoritățile din țara de 
destinație; reamintește că este important ca 
întreprinderile familiale care dezvoltă piețele 
locale sau regionale și promovează turismul 
local să fie sprijinite, întrucât acestea 
reprezintă o parte semnificativă a locurilor de 

39. subliniază că turismul are un rol 
important pentru anumite țări și zone 
geografice din UE, unde serviciile legate de 
turism sunt adesea un factor important în 
obținerea unui loc de muncă și reprezintă una 
dintre principalele surse de venit pentru 
populația locală; invită Comisia să elaboreze 
măsuri adaptate pentru restabilirea libertății de 
circulație și a legăturilor de transport între 
regiunile ultraperiferice și insule și partea 
continentală a UE; subliniază că, pentru aceste 
regiuni, culoarele specifice de conectare, 
precum și sprijinul financiar și administrativ 
suplimentar prezintă o importanță deosebită; 
subliniază că, în cadrul strategiei și al 
inițiativelor UE în domeniul turismului, este 
important să se pună un accent mai mare pe 
dimensiunea costieră și maritimă, inclusiv pe 
posibilitățile de finanțare și instrumentele de 
promovare și comunicare, precum și să se 
consolideze funcționarea piețelor relevante prin 
crearea de politici adaptate în cooperare cu 
părțile interesate și autoritățile din țara de 
destinație; solicită excluderea concesiunilor 
de domenii maritime din domeniul de aplicare 
al Directivei revizuite 2006/123/CE; 
reamintește că este important ca întreprinderile 
familiale care dezvoltă piețele locale sau 
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muncă din sectorul privat european și 
constituie incubatoarele naturale ale unei 
culturi antreprenoriale;

regionale și promovează turismul local să fie 
sprijinite, întrucât acestea reprezintă o parte 
semnificativă a locurilor de muncă din sectorul 
privat european și constituie incubatoarele 
naturale ale unei culturi antreprenoriale;

Or. en


