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Muudatusettepanek 10
Cláudia Monteiro de Aguiar
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab rahvusvaheliste reisijate 
tähtsust meie turismisektori jaoks; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
hindama võimalust järk-järgult kaotada 
ELi välispiiridel kohaldatavad 
mittehädavajaliku reisimise piirangud, 
kahjustamata seejuures rahvatervist ja 
ohutust, võttes arvesse epidemioloogilist 
olukorda igas asjaomases kolmandas riigis 
ja töötades COVID-19 kaitsemeetmete 
vastastikuse tunnustamise nimel, eelkõige 
lennunduses, järgides Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni ja 
Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 
(EASA) standardeid, mis on esitatud 
Euroopa õhutranspordi ohutu 
taaskäivitamise suunistes „COVID-19 
puhangust tingitud tervisealane 
ohutusprotokoll lennunduses“, ning nõuab 
tungivalt nende kiiret rakendamist; 

6. tunnistab rahvusvaheliste reisijate 
tähtsust meie turismisektori jaoks; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
hindama võimalust järk-järgult kaotada 
ELi välispiiridel kohaldatavad 
mittehädavajaliku reisimise piirangud, 
kahjustamata seejuures rahvatervist ja 
ohutust, võttes arvesse epidemioloogilist 
olukorda igas asjaomases kolmandas riigis 
ja töötades COVID-19 kaitsemeetmete 
vastastikuse tunnustamise nimel, eelkõige 
lennunduses, järgides Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
standardeid ning Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti (EASA) ja 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskuse (ECDC) ühisdokumendis 
„COVID-19 puhangust tingitud 
tervisealane ohutusprotokoll lennunduses: 
tegevussuunised lennureisijate ja 
lennupersonali juhtimiseks seoses 
COVID-19 pandeemiaga“ mis on 
suunatud Euroopa õhutranspordi ohutule 
taaskäivitamisele, ning nõuab tungivalt 
nende kiiret rakendamist;
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Muudatusettepanek 11
Cláudia Monteiro de Aguiar
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku sätestada ühised ELi 
normid COVID-19-ga seotud 
vautšerite väljastamise tingimuste 
kohta, säilitades samal ajal 
tarbijakaitse kõrge taseme, 
arvestades, et vautšeriga 
nõustumine peab tarbijale olema 
alati vabatahtlik, ning mõjutamata 
seejuures ettevõtjate kohustust 
maksta reisijatele hüvitist ELi 
õiguses sätestatud aja jooksul, 
eesmärgiga muuta vautšerid 
atraktiivsemaks ja 
usaldusväärsemaks ning vältida 
järjekordset ebaühtlast rakendamist, 
mis põhjustab tarbijate erinevat 
kohtlemist ning 
konkurentsimoonutusi transpordi- ja 
turismiturul; nõuab lisaks tungivalt, 
et komisjon kasutaks kõiki tema 
käsutuses olevaid vahendeid, et 
tagada ELi õiguse nõuetekohane 
jõustamine ja ühtne kohaldamine, 
ning edendaks vabatahtlikke 
vautšereid käsitlevate ühtlustatud 

14. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku sätestada ühised ELi normid 
COVID-19-ga seotud vautšerite 
väljastamise tingimuste kohta, säilitades 
samal ajal tarbijakaitse kõrge taseme ja 
võimaluse ületada praegune 
likviidsuskriis; seepärast julgustame 
liikmesriike looma juhul, kui sellist 
tasakaalu ei ole võimalik saavutada, 
ajutist hüvitusfondi, millest tarbija saaks 
nõuda mis tahes vahe tasumist makstud 
hinna ja tagasimakse vahel, et muuta 
vautšerid paindlikumaks ning seega 
atraktiivsemaks ja usaldusväärsemaks ning 
vältida järjekordset ebaühtlast rakendamist, 
mis põhjustab tarbijate erinevat kohtlemist 
ning konkurentsimoonutust transpordi- ja 
turismiturul; nõuab lisaks tungivalt, et 
komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses 
olevaid vahendeid, et tagada ELi õiguse 
nõuetekohane jõustamine ja ühtne 
kohaldamine, ning edendaks tugevama, 
õigusel põhineva vautšerite väljastamise 
lahenduse abil vautšereid käsitlevate 
ühtlustatud normide kasutamist;
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Muudatusettepanek 12
Cláudia Monteiro de Aguiar
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

40. tuletab meelde, et kultuuriturism 
moodustab 40% kogu Euroopa turismist 
ning 68% eurooplastest kinnitab, et 
kultuuripärandi olemasolu mõjutab nende 
puhkusesihtkoha valikut1; kutsub seetõttu 
komisjoni üles esitama järgmises 
kultuurivaldkonna töökavas 
liikmesriikidele selged, tulemustele 
suunatud strateegilised ja 
tegevuseesmärgid ning parandama 
kultuurivaldkonna praegust strateegilist 
raamistikku; rõhutab, et 
kultuurimälestistesse investeerimist tuleks 
vaadelda ja käsitleda kui kohaliku tasandi 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
parandamise vahendit, unustamata 
seejuures nende mälestiste olemuslikku 
väärtust meie kultuuripärandi osana, mida 
tuleb kaitsta, eelkõige kliimamuutuste ja 
massiturismi eest; kutsub komisjoni üles 
tugevdama Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF) rahastatavate 
kultuurimälestiste rahalist jätkusuutlikkust 
ja ergutama erasektori rahalistel vahenditel 
põhinevate rahastamiskavade 
väljatöötamist; nõuab ühtlasi suuremat 
eelarvet programmile DiscoverEU, mis 

40. tuletab meelde, et kultuuriturism 
moodustab 40% kogu Euroopa turismist 
ning 68% eurooplastest kinnitab, et 
kultuuripärandi olemasolu, mis hõlmab 
kultuuriradu, sealhulgas Püha Jaakobuse 
teed (Camino de Santiago), mida 
tähistatakse 2021. aastal, mis on 
Jaakobuse aasta, mõjutab nende 
puhkusesihtkoha valikut1; kutsub seetõttu 
komisjoni üles esitama järgmises 
kultuurivaldkonna töökavas 
liikmesriikidele selged, tulemustele 
suunatud strateegilised ja 
tegevuseesmärgid ning parandama 
kultuurivaldkonna praegust strateegilist 
raamistikku; rõhutab, et 
kultuurimälestistesse investeerimist tuleks 
vaadelda ja käsitleda kui kohaliku tasandi 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
parandamise vahendit, unustamata 
seejuures nende mälestiste olemuslikku 
väärtust meie kultuuripärandi osana, mida 
tuleb kaitsta, eelkõige kliimamuutuste ja 
massiturismi eest; kutsub komisjoni üles 
tugevdama Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF) rahastatavate 
kultuurimälestiste rahalist jätkusuutlikkust 
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võib märkimisväärselt edendada 
noorteturismi; rõhutab riigiabi saavate 
kultuuriasutuste erivajadusi praegusel 
taastamisperioodil, kuna nad peavad 
tagama külastajate turvalisuse ja säilitama 
oma majandusmudeli; palub komisjonil 
leida alternatiivsed toetusmehhanismid 
kultuuritöötajatele, kes suurel määral 
sõltuvad toimivast turismist;
_________________________
1 Eurobaromeetri eriuuring nr 466 
kultuuripärandi kohta, 12/2017.

ja ergutama erasektori rahalistel vahenditel 
põhinevate rahastamiskavade 
väljatöötamist; nõuab ühtlasi programmi 
DiscoverEU eelarve suurendamist, mis 
võib märkimisväärselt edendada 
noorteturismi; rõhutab riigiabi saavate 
kultuuriasutuste erivajadusi praegusel 
taastamisperioodil, kuna nad peavad 
tagama külastajate turvalisuse ja säilitama 
oma majandusmudeli; palub komisjonil 
leida alternatiivsed toetusmehhanismid 
kultuuritöötajatele, kes suurel määral 
sõltuvad toimivast turismist;

_________________________
1 Eurobaromeetri eriuuring nr 466 
kultuuripärandi kohta, 12/2017.
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