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Ändringsförslag 5
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, 
Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
för ID-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turism och transport under 2020 och framåt

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 13

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett EU-märke 
för säkerhetscertifiering, tillsammans med 
tydliga och effektiva sanitära protokoll 
som garanterar att högsta möjliga normer 
för hygien och säkerhet följs, såväl i EU:s 
turistanläggningar och etablissemang i 
resebranschen, som av EU:s näringsidkare 
inom dessa branscher, vilket bör ske i 
samarbete med medlemsstaternas 
offentliga myndigheter, berörda parter 
inom turismen och internationella 
organisationer och syfta till att uppmuntra 
genomförandet av särskilda åtgärder som 
baserar sig på EU:s vägledning och 
förbättrar förtroendet bland och säkerheten 
för resande som besöker EU:s 
medlemsstater, och stimulera 
återhämtningen inom sektorn.

13. Europaparlamentet betonar vikten 
av att det garanteras att högsta möjliga 
normer för hygien och säkerhet följs, såväl 
i EU:s turistanläggningar och 
etablissemang i resebranschen, som av 
EU:s näringsidkare inom dessa branscher, 
vilket bör ske i samarbete med 
medlemsstaternas offentliga myndigheter, 
berörda parter inom turismen och 
internationella organisationer och syfta till 
att uppmuntra genomförandet av särskilda 
åtgärder som baserar sig på EU:s 
vägledning och förbättrar förtroendet bland 
och säkerheten för resande som besöker 
EU:s medlemsstater, och stimulera 
återhämtningen inom sektorn.
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Ändringsförslag 6
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, 
Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
för ID-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turism och transport under 2020 och framåt

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 16

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra i gång en särskild 
informationskampanj i EU-regi om 
resande och turism, också med hjälp av 
en informationsapp för hela EU, för att 
främja resor inom EU, återge medborgarna 
deras förtroende för resor och turism under 
covid-19, undervisa turisterna om vilka 
hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller 
och bygga upp hållbara och 
sammanhållningsfrämjande värden genom 
ett ”EU-varumärke för turism”. 
Parlamentet vill att begreppet ”säkra och 
smarta resmål” ska få stå i centrum, för att 
det ska säkerställas att vi får en turism som 
präglas av hållbarhet, ansvarsmedvetande 
och tillgänglighet.

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att främja resor inom EU, återge 
medborgarna deras förtroende för resor och 
turism under covid-19-pandemin, 
undervisa turisterna om vilka hälso- och 
säkerhetsåtgärder som gäller och bygga 
upp hållbarhets- och 
sammanhållningsvärden genom 
”nationella varumärken för turism”.
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Ändringsförslag 7
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, 
Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
för ID-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turism och transport under 2020 och framåt

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 17

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet begär att man 
inför en mekanism på EU-nivå för att 
inrätta en tröskel, baserad på 
vetenskapliga rön och tillförlitliga och 
enhetliga data, för att reserestriktioner ska 
kunna upphävas eller införas under säkra 
och betryggande former, samt att man 
etablerar en lämplig övervakningsnivå och 
förbereder en handlingsplan ifall epidemin 
skulle utvecklas negativt. Parlamentet 
framhåller här att det behövs en mer konkret 
och detaljerad handlingsplan för övervakning 
och utvärdering av den föreslagna strategin för 
att komma ur covid-19-krisen.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta ett samordnat 
tillvägagångssätt när det gäller säkerhet i 
samband med reserestriktioner, och begär 
att man etablerar en lämplig 
övervakningsnivå och förbereder en 
handlingsplan ifall epidemin skulle 
utvecklas negativt. Parlamentet framhåller 
här att det behövs en mer konkret och 
detaljerad handlingsplan för övervakning och 
utvärdering av den föreslagna strategin för att 
komma ur covid-19-krisen.
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Ändringsförslag 8
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, 
Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
för ID-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turism och transport under 2020 och framåt

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 27

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet efterlyser en 
reviderad europeisk strategi för små och 
medelstora företag, där det skulle tas hänsyn 
till konsekvenserna av covid-19 för dessa 
företag och läggas fram konkreta 
återhämtningsinitiativ med en färdplan för stöd 
till dem med hjälp av minskad byråkrati, 
nedbantade kostnader för tillgång till 
finansiering och stimulans till investeringar i 
strategiska värdekedjor, i linje med den 
europeiska industripolitiken som bygger på 
ekosystem, den gröna given och den digitala 
omvandlingen. Parlamentet erinrar om att vi 
måste göra nödvändiga anpassningar för att 
kunna rätta oss efter nya åtgärder inom 
områdena hälsa och säkerhet och ställa 
avsevärda investeringar till förfogande för att 
säkerställa konsumenternas säkerhet och 
respekten för social distansering och andra 
förebyggande åtgärder. Parlamentet framhåller 
vikten av att det inrättas nätverk och kluster i 
hela EU, vilka kan föra med sig en 
harmonisering av bästa praxis, strategier och 
synergier inom sektorn för små och medelstora 
företag.

27. Europaparlamentet efterlyser en 
reviderad europeisk strategi för små och 
medelstora företag, där det skulle tas hänsyn 
till konsekvenserna av covid-19 för dessa 
företag och läggas fram konkreta 
återhämtningsinitiativ med en färdplan för stöd 
till dem med hjälp av minskad byråkrati, 
nedbantade kostnader för tillgång till 
finansiering och stimulans till investeringar i 
strategiska värdekedjor, i linje med en politik 
som bygger på ekonomisk tillväxt och 
finansiell återhämtning och samtidigt slår 
vakt om medlemsstaternas konkurrenskraft 
gentemot tredjeländer när EU:s klimatmål 
definieras. Parlamentet erinrar om att vi måste 
göra nödvändiga anpassningar för att kunna 
rätta oss efter nya åtgärder inom områdena 
hälsa och säkerhet och förutskicka om 
avsevärda investeringar för att säkerställa 
konsumenternas säkerhet och respekten för 
social distansering och andra förebyggande 
åtgärder. Parlamentet framhåller vikten av att 
det inrättas nätverk och kluster i hela Europa, 
vilka kan föra med sig en utveckling av bästa 
praxis, strategier och synergier inom sektorn 
för små och medelstora företag.
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Ändringsförslag 9
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, 
Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
för ID-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turism och transport under 2020 och framåt

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 39

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet framhåller 
turismens betydelse för vissa länder och 
geografiska områden i EU, där tjänster med 
anknytning till turismen ofta är en viktig 
sysselsättningstryggande faktor och en av 
ortsbornas huvudsakliga inkomstkällor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta 
fram skräddarsydda åtgärder i samband med att 
den fria rörligheten och samfärdseln mellan de 
yttersta randområdena och öarna och EU:s 
fastland återställs. Parlamentet påpekar att 
särskilda förbindelseleder och kompletterande 
ekonomiskt och administrativt stöd är av 
yttersta vikt för dessa områden. Parlamentet 
betonar att kust- och havsområden måste få stå 
i centrum för EU strategi och initiativ för 
turismen, också i form av 
finansieringsmöjligheter och verktyg för 
säljfrämjande och information, varjämte de 
relevanta marknadernas funktion måste stärkas 
genom att det i samarbete med berörda parter 
och myndigheter på destinationsorterna 
utvecklas specialanpassade strategier. 
Parlamentet erinrar om att det måste ges stöd 
till familjeföretag som utvecklar lokala eller 
regionala marknader och främjar lokal turism, 
eftersom de står för en avsevärd del av 
sysselsättningen inom den privata sektorn i 

39. Europaparlamentet framhåller 
turismens betydelse för vissa länder och 
geografiska områden i EU, där tjänster med 
anknytning till turismen ofta är en viktig 
sysselsättningstryggande faktor och en av 
ortsbornas huvudsakliga inkomstkällor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta 
fram skräddarsydda åtgärder i samband med att 
den fria rörligheten och samfärdseln mellan de 
yttersta randområdena och öarna och EU:s 
fastland återställs. Parlamentet påpekar att 
särskilda förbindelseleder och kompletterande 
ekonomiskt och administrativt stöd är av 
yttersta vikt för dessa områden. Parlamentet 
betonar att kust- och havsområden måste få stå 
i centrum för EU strategi och initiativ för 
turismen, också i form av 
finansieringsmöjligheter och verktyg för 
säljfrämjande och information, varjämte de 
relevanta marknadernas funktion måste stärkas 
genom att det i samarbete med berörda parter 
och myndigheter på destinationsorterna 
utvecklas specialanpassade strategier. 
Parlamentet begär att koncessioner för 
havsområden undantas från det reviderade 
direktiv 2006/123/EG. Parlamentet erinrar om 
att det måste ges stöd till familjeföretag som 
utvecklar lokala eller regionala marknader och 



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

SV Förenade i mångfalden SV

Europa och är de platser där en kultur av 
företagande helt naturligt växer fram.

främjar lokal turism, eftersom de står för en 
avsevärd del av sysselsättningen inom den 
privata sektorn i Europa och är de platser där 
en kultur av företagande helt naturligt växer 
fram.
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