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Amendamentul 10
Cláudia Monteiro de Aguiar
în numele Grupului PPE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior
Propunere comună de rezoluție
Punctul 6
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

6.
recunoaște importanța pe care
turiștii internaționali o au pentru sectorul
turismului european; invită, prin urmare,
Comisia și statele membre să evalueze
posibilitatea de a ridica restricțiile privind
călătoriile neesențiale aplicate la frontierele
externe ale UE, fără a afecta negativ
sănătatea și siguranța publică, luând în
considerare situația epidemiologică din
fiecare țară terță respectivă și acționând în
direcția recunoașterii reciproce a măsurilor
de protecție împotriva COVID-19, în
special în sectorul aviației, în conformitate
cu standardele Organizației Aviației Civile
Internaționale (OACI) și ale Agenției
Uniunii Europene pentru Siguranța
Aviației (AESA) care figurează în
orientările Protocolului COVID-19
privind siguranța sanitară în aviație pentru
redemararea transportului aerian în condiții
de siguranță în Europa, și îndeamnă ca
acestea să fie puse în aplicare rapid;

6.
recunoaște importanța pe care
turiștii internaționali o au pentru sectorul
turismului european; invită, prin urmare,
Comisia și statele membre să evalueze
posibilitatea de a ridica restricțiile privind
călătoriile neesențiale aplicate la frontierele
externe ale UE, fără a afecta negativ
sănătatea și siguranța publică, luând în
considerare situația epidemiologică din
fiecare țară terță respectivă și acționând în
direcția recunoașterii reciproce a măsurilor
de protecție împotriva COVID-19, în
special în sectorul aviației, în conformitate
cu standardele Organizației Aviației Civile
Internaționale (OACI) și cu documentul
comun al Agenției Uniunii Europene
pentru Siguranța Aviației (AESA) și al
Centrului European de Prevenire și
Control al Bolilor (ECDC) intitulat
„Protocolul privind siguranța sanitară a
aviației: orientări operaționale pentru
gestionarea pasagerilor aerieni și a
personalului aeronautic în contextul
pandemiei de COVID-19” pentru
redemararea transportului aerian în condiții
de siguranță în Europa, și îndeamnă ca
acestea să fie puse în aplicare rapid;
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Amendamentul 11
Cláudia Monteiro de Aguiar
în numele Grupului PPE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior
Propunere comună de rezoluție
Punctul 14
Propunerea comună de rezoluție
14.

invită Comisia să propună norme
comune la nivelul UE privind
termenele și condițiile referitoare la
cupoanele valorice emise în relație cu
COVID-19, menținând în același
timp un nivel ridicat de protecție a
consumatorilor, care să depindă
întotdeauna de acceptarea voluntară
a acestora de către consumatori și
fără a afecta obligația companiilor
de a rambursa călătorii lor, în
termenul prevăzut de legislația UE,
pentru a face cupoanele valorice mai
flexibile și, astfel, mai atractive și
viabile și pentru a preveni încă o
punere în practică eterogenă, care are
drept rezultat tratarea diferențiată a
consumatorilor și denaturarea
concurenței pe piața transporturilor și
a turismului; îndeamnă, în plus,
Comisia să utilizeze toate mijloacele
de care dispune pentru a asigura
punerea în aplicare corespunzătoare
și aplicarea uniformă a legislației UE
și să promoveze utilizarea unor
norme armonizate privind cupoanele

Amendamentul
14.
invită Comisia să propună norme
comune la nivelul UE privind termenele și
condițiile referitoare la cupoanele valorice
emise în relație cu COVID-19, menținând
în același timp un nivel ridicat de protecție
a consumatorilor și posibilitatea de a
depăși actuala criză a lichidităților;
încurajează, prin urmare, statele membre
ca, în cazul în care nu se poate ajunge la
un astfel de echilibru, să instituie un fond
temporar de compensare de la care
consumatorul ar putea solicita orice
diferență între prețul plătit și rambursare,
pentru a face cupoanele valorice mai
flexibile și, astfel, mai atractive și viabile și
pentru a preveni încă o punere în practică
eterogenă, care are drept rezultat tratarea
diferențiată a consumatorilor și o
denaturare a concurenței pe piața
transporturilor și a turismului; îndeamnă, în
plus, Comisia să utilizeze toate mijloacele
de care dispune pentru a asigura punerea în
aplicare corespunzătoare și aplicarea
uniformă a legislației UE și să promoveze
utilizarea unor norme armonizate privind
cupoanele valorice, propunând o soluție
mai solidă, cu o bază legală pentru
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Amendamentul 12
Cláudia Monteiro de Aguiar
în numele Grupului PPE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Transport și turism în 2020 și ulterior
Propunere comună de rezoluție
Punctul 40
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

40.
reamintește că turismul cultural
reprezintă aproximativ 40 % din totalul
turismului european și că 68 % dintre
europeni afirmă că prezența patrimoniului
cultural influențează alegerea destinației
lor de vacanță1; invită, în consecință,
Comisia să propună statelor membre
obiective clare, strategice, operaționale și
orientate spre rezultate în viitorul plan de
lucru în domeniul culturii și să
îmbunătățească cadrul strategic actual
pentru cultură; subliniază că investițiile în
siturile culturale ar trebui să fie considerate
și tratate ca o resursă de îmbunătățire a
competitivității și creșterii la nivel local,
fără a uita valoarea lor intrinsecă de parte a
patrimoniului nostru cultural care trebuie
protejat, în special în fața schimbărilor
climatice și a turismului excesiv; invită
Comisia să consolideze sustenabilitatea
financiară a siturilor culturale finanțate din
Fondul european de dezvoltare regională
(FEDR) și să încurajeze dezvoltarea unor
scheme de finanțare care să se bazeze pe
fonduri private; solicită, de asemenea, un
buget mai mare pentru Discover UE, un
program care are potențialul de a stimula în

40.
reamintește că turismul cultural
reprezintă aproximativ 40 % din totalul
turismului european și că 68 % dintre
europeni afirmă că prezența patrimoniului
cultural, care include itinerariile
culturale, printre care Drumul Sfântului
Iacob („Camino de Santiago”), ce își va
aniversa în 2021 Anul Sfânt Iacobin sau
Anul jubiliar al Sfântului Iacob,
influențează alegerea destinației lor de
vacanță1; invită, în consecință, Comisia să
propună statelor membre obiective clare,
strategice, operaționale și orientate spre
rezultate în viitorul plan de lucru în
domeniul culturii și să îmbunătățească
cadrul strategic actual pentru cultură;
subliniază că investițiile în siturile culturale
ar trebui să fie considerate și tratate ca o
resursă de îmbunătățire a competitivității și
creșterii la nivel local, fără a uita valoarea
lor intrinsecă de parte a patrimoniului
nostru cultural care trebuie protejat, în
special în fața schimbărilor climatice și a
turismului excesiv; invită Comisia să
consolideze sustenabilitatea financiară a
siturilor culturale finanțate din Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR)
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mod considerabil turismul pentru tineret;
subliniază nevoile specifice ale instituțiilor
culturale care beneficiază de ajutor public
pe parcursul acestei perioade de redresare,
deoarece acestea trebuie să asigure
siguranța vizitatorilor și să își mențină
modelul economic; solicită Comisiei să
găsească mecanisme alternative de sprijin
pentru persoanele care lucrează în
domeniul cultural și care depind în mare
măsură de un turism funcțional;
_________________________
1

Eurobarometrul special 466 - Patrimoniul
cultural, 12/2017.

și să încurajeze dezvoltarea unor scheme
de finanțare care să se bazeze pe fonduri
private; solicită, de asemenea, o mărire a
bugetului pentru Discover UE, un program
care are potențialul de a stimula în mod
considerabil turismul pentru tineret;
subliniază nevoile specifice ale instituțiilor
culturale care beneficiază de ajutor public
pe parcursul acestei perioade de redresare,
deoarece acestea trebuie să asigure
siguranța vizitatorilor și să își mențină
modelul economic; solicită Comisiei să
găsească mecanisme alternative de sprijin
pentru persoanele care lucrează în
domeniul cultural și care depind în mare
măsură de un turism funcțional;
_________________________
1

Eurobarometrul special 466 - Patrimoniul
cultural, 12/2017.
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