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Τροπολογία 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία 2
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο 
προβλέπει ειδικό καθεστώς για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 3
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 
απόφαση (ΕΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Μαΐου 2017, σχετικά με το 
ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής 



PE660.207v01-00 4/235 AM\1217609EL.docx

EL

κληρονομιάς (2018)3α,
_________________
3α ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 1-9.

Or. es

Τροπολογία 4
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 5
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με 
τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον 
πολιτισμό» (COM(2018)267),

Or. es

Τροπολογία 6
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη 
(2014/2149(INI)3β,
_________________
3β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0293.

Or. es

Τροπολογία 7
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» 
(COM(2014)0086),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» 
(COM(2014)0086), και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
για τον ναυτικό τουρισμό 
(SWD(2017)126),

Or. en

Τροπολογία 8
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
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Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» 
(COM(2014)0086),

Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» 
(COM(2014)0086), και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
για τον ναυτικό τουρισμό 
(SWD(2017)126),

Or. pt

Τροπολογία 9
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)640),

Or. en

Τροπολογία 10
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-20206,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-20206 και το 
ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για την Αναπηρία μετά το 2020,

_________________ _________________
6 ΕΕ C 131 E της 14.6.2013, σ. 9. 6 ΕΕ C 131 E της 14.6.2013, σ. 9.



AM\1217609EL.docx 7/235 PE660.207v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 11
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία 
για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456) 
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Identifying Europe's recovery needs» 
(Εντοπισμός των αναγκών ανάκαμψης 
της Ευρώπης) (SWD(2020)0098),

Or. en

Τροπολογία 12
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» 
(COM(2016)0356) και το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιουνίου 2017, σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική 
οικονομία (2017/2003(INI)),

Or. en

Τροπολογία 13
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Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
[(2017/C 428/09) και COM(2017) 250 
final]·

Or. en

Τροπολογία 14
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
Cork 2.0, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2016,

Or. it

Τροπολογία 15
Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική και 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική και 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε 1 ευρώ 
που παράγεται από τον τουρισμό, 
επιπλέον 56 λεπτά του ευρώ προστίθενται 
έμμεσα σε άλλους τομείς της οικονομίας·
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Or. en

Τροπολογία 16
Andor Deli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική και 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ 
συνολικά, και ειδικότερα στην οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 17
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική και 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και στο κλίμα, 
καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική και 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 18
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Johan 
Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική και 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει άμεσο και έμμεσο 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, 
καθώς και βιώσιμη ανάπτυξη των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 19
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την 
οικονομία των διαφόρων κρατών μελών 
και ότι αποτελεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία για την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 20
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019·

τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες 
χώρες και περιφέρειες, οφείλεται πολύ 
υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης και 
ΑΕΠ στον τουρισμό, τόσο ώστε ο 
τουρισμός να συμβάλλει σημαντικά στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση 
των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο στις τρεις 
θέσεις εργασίας στον τομέα του 
τουρισμού δημιουργούνται από ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν το 97 % όλων των 
ευρωπαϊκών εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 22
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019, 
συμβάλλει στην προώθηση μιας 
ισορροπημένης περιφερειακής δομής και 
έχει θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 23
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία αποτελείται ως επί 
το πλείστον από ΜΜΕ και ότι απασχολεί 
22,6 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019·

Or. en

Τροπολογία 24
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana 
Plumb, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί 22,6 
εκατομμύρια άτομα, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τουριστική βιομηχανία απασχολεί άμεσα 
και έμμεσα 27 εκατομμύρια άτομα, 
αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,2 % της 
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απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 
9,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2019·

συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και 
συνέβαλε κατά 10,3 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ 
το 2019·

Or. en

Τροπολογία 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για 
τον τουρισμό ανήκει στις περιφέρειες, με 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης μεταξύ 
αυτών και του κράτους στο οποίο 
ανήκουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες περιφέρειες τουριστικές 
δυνατότητες εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από έναν τουριστικό τομέα που 
βρίσκεται στα χέρια ενός μεγάλου 
αριθμού ΜΜΕ, οι οποίες βιώνουν την 
τρέχουσα οικονομική κρίση από τη νόσο 
COVID ως επαχθή επιβάρυνση που 
μπορεί να θέσει την ευημερία τους σε 
κίνδυνο χωρίς δυνατότητα επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 26
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός συμβάλλει στην προώθηση 
μιας ισορροπημένης περιφερειακής 
δομής, και έχει διαρκή θετικό αντίκτυπο 
στην περιφερειακή ανάπτυξη·
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Or. en

Τροπολογία 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομίες πολλών ευρωπαϊκών 
περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών, ορεινών και περιφερειακών, 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον 
τουρισμό και σε τομείς που σχετίζονται 
με αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός θα πρέπει να συμβάλλει στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, της 
κοινωνικής ευημερίας και της 
οικονομικής ασφάλειας των τοπικών 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 29
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός 
αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην 
επιτυχία του κλάδου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η αλυσίδα αξίας του τουρισμού είναι ένα 
από τα βασικά ευρωπαϊκά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα που αναγνωρίζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός 
αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην 
επιτυχία του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 30
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός 
αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην 
επιτυχία του κλάδου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και η οποία αποτελεί 
ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που 
συμβάλλει στο τουριστικό προϊόν, καθώς 
και ότι ο βαθμός αλληλεπίδρασής τους 
συντελεί στην επιτυχία του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 31
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός 
αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην 
επιτυχία του κλάδου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός 
αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην 
επιτυχία του κλάδου και στην ομαλή 
λειτουργία καθενός από αυτά·

Or. en

Τροπολογία 32
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις 
μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και 
τη διαμεσολάβηση, και ότι ο βαθμός 
αλληλεπίδρασής τους συντελεί στην 
επιτυχία του κλάδου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού, η οποία αποτελείται από 
τέσσερα διασυνδεόμενα βασικά στοιχεία, 
ήτοι τις μεταφορές, τη διαμονή, την 
εμπειρία και τη διαμεσολάβηση, και ότι ο 
βιώσιμος μετασχηματισμός του κλάδου 
περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 33
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός έχει επιπτώσεις στην 
κλιματική αλλαγή καθώς συμβάλλει στο 
8 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2, και 
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ότι οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με 
τις μεταφορές αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό αυτών των εκπομπών, οι οποίες 
μάλιστα αναμένεται να αυξηθούν κατά 
25 % στο διάστημα μεταξύ 2016 και 2030 
λόγω της αυξημένης ζήτησης 
τουριστών·1a

_________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Τροπολογία 34
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
του τουρισμού περιλαμβάνει μια μεγάλη 
ποικιλία υπηρεσιών και επαγγελμάτων, 
όπου η κινητικότητα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον τομέα επικρατούν κυρίως μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, η δραστηριότητα 
των οποίων παράγει απασχόληση και 
πλούτο σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 35
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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ειδικότερα ο υπερτουρισμός μπορεί να 
έχει αρνητικές περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη 
μόλυνση, απώλεια βιοποικιλότητας, 
συμφόρηση, κόστος συντήρησης 
υποδομών και αύξηση τιμών, όπως 
τεκμηριώνεται από τη μελέτη της 
επιτροπής TRAN με τίτλο «Overtourism: 
impact and possible policy responses» 
(Υπερτουρισμός: αντίκτυπος και πιθανές 
απαντήσεις πολιτικής).2a

_________________
2a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(20
18)629184_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 36
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
και οι περιφέρειες που εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό θα 
υποστούν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από 
την κλιματική αλλαγή, την απώλεια 
βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 37
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων 
της ΕΕ βρισκόταν σε παράκτιες περιοχές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων 
της ΕΕ βρισκόταν σε παράκτιες περιοχές οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον 
υπερτουρισμό και τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 38
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων 
της ΕΕ βρισκόταν σε παράκτιες περιοχές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων 
της ΕΕ βρισκόταν σε παράκτιες περιοχές 
και ότι το 32,9 % αυτών βρίσκονταν σε 
αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 39
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων 
της ΕΕ βρισκόταν σε παράκτιες περιοχές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων 
της ΕΕ βρισκόταν σε παράκτιες και 
θαλάσσιες περιοχές·

Or. it

Τροπολογία 40
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Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 
με τις παράκτιες περιοχές, εξακολουθούν 
να υπάρχουν αμφιλεγόμενες υποθέσεις σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
παραχώρησης παραθαλάσσιων 
εκτάσεων, και ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εγκαταλείψει στενές και μονομερείς 
ερμηνείες και να ξεκινήσει 
εποικοδομητικό διάλογο με τα κράτη 
μέλη προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
νομικοί λόγοι που απορρέουν από την 
εθνική νομοθεσία και δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 41
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της Ένωσης, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από απομακρυσμένη 
τοποθεσία, νησιωτικό χαρακτήρα και 
ισχυρή οικονομική και κοινωνική 
εξάρτηση από τους τομείς του τουρισμού 
και των μεταφορών, γεγονός που τις 
καθιστά ακόμη πιο ευάλωτες στις 
επιπτώσεις της πανδημίας·

Or. es
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Τροπολογία 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περιορισμοί στις 
μετακινήσεις που εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
πανδημίας της νόσου COVID-19 
εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά τον 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό τουρισμό, 
όπως αποδεικνύεται από τη μείωση κατά 
70 % του διεθνούς τουριστικού 
εισοδήματος που παρουσίασε ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
(ΠΟΤ) για τους πρώτους μήνες του 2020·

Or. en

Τροπολογία 43
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από 
τη νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρη 
η αλυσίδα αξίας του κλάδου του 
τουρισμού και των μεταφορών έχει 
ουσιαστικά περιέλθει σε τέλμα λόγω της 
κρίσης της νόσου COVID-19 και ότι αυτή 
η κατάσταση έχει φέρει πολλές εταιρείες 
στα πρόθυρα της οικονομικής 
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κατάρρευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ και ότι οι 
εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους 
χωρίς να έχουν κάποιο προβλέψιμο μέσο 
εσόδων·

Or. en

Τροπολογία 44
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης εκτιμά ότι ο τουρισμός θα 
σημειώσει ύφεση κατά 60-80 % το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν 
τουλάχιστον 6 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 45
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ γεγονός που 
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επηρεάζει ιδίως τους εποχικούς 
εργαζομένους και τις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 46
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19, καθώς υπέστη τις 
μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν 
τουλάχιστον 6 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 47
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ενώ χιλιάδες 
έχουν ήδη χαθεί·

Or. de

Τροπολογία 48
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Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
του τουρισμού και των μεταφορών είναι 
ένας από τους πλέον πληττόμενους από τη 
νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κινδυνεύουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 49
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει επηρεάσει 
σοβαρά όλους τους τρόπους μεταφοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της 
νόσου COVID-19 είχε ιδιαίτερες 
επιπτώσεις στην εναέρια συνδεσιμότητα 
και προκάλεσε μείωση των αεροπορικών 
υπηρεσιών, γεγονός που σε ορισμένες 
περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την 
απώλεια πτήσεων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτό είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στις 
εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές 
περιοχές της ΕΕ, όπου η προσβασιμότητα 
και η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Tilly Metz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίσει 
ένα μεγάλο αριθμό προκλήσεων για την 
αξιοπρεπή εργασία, όπως μεταξύ άλλων 
άτυπες ρυθμίσεις εργασίας, κακές 
συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς, 
υψηλό ρυθμό εναλλαγής του προσωπικού, 
περιορισμένη κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους, πολλές ώρες εργασίας 
και αυξημένο ποσοστό εξωτερικών 
αναθέσεων και υπεργολαβιών, οι οποίες 
είναι συχνές στον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 51
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 έχει προκαλέσει 
αβεβαιότητα σε εκατομμύρια επιβάτες 
και καταναλωτές όσον αφορά τα 
δικαιώματά τους, λόγω των περίπλοκων 
διαδικασιών αξίωσης επιστροφής 
χρημάτων που συχνά δεν ικανοποιούνται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
είναι κρίσιμης σημασίας για το μέλλον 
του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 52
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Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
του τουρισμού παρουσιάζει μεγάλες 
διαφοροποιήσεις στην Ένωση και ότι 
προβλέπονται αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά του, όπως νέες 
εκστρατείες επικοινωνίας που 
προσπαθούν να αναπτύξουν εμπιστοσύνη 
μεταξύ τόσο των επισκεπτών όσο και των 
κατοίκων, νέες εκπαιδευτικές τακτικές 
και παραγωγή δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 53
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει 
το 40 % του συνόλου του ευρωπαϊκού 
τουρισμού και ότι το 68 % των 
Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η ύπαρξη 
πολιτιστικής κληρονομιάς επηρεάζει την 
επιλογή του τόπου διακοπών τους6a·
_________________
6α Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 466 «Οι 
Ευρωπαίοι και η πολιτιστική 
κληρονομιά» – Οκτώβριος 2017.

Or. es

Τροπολογία 54
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
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Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του μέσου «Next Generation EU» 
η Επιτροπή εντόπισε μια βασική 
επενδυτική ανάγκη για το οικοσύστημα 
του τουρισμού ύψους 161 
δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί 
στο 22 % του συνολικού επενδυτικού 
χάσματος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 
της πανδημίας COVID-19 έχει 
προκαλέσει πρωτοφανή πίεση στον κλάδο 
του τουρισμού της ΕΕ και ότι οι 
τουριστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν επί 
του παρόντος σοβαρά προβλήματα 
ρευστότητας·

Or. en

Τροπολογία 56
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 



PE660.207v01-00 28/235 AM\1217609EL.docx

EL

αποτελούν το 90 % των επιχειρήσεων του 
ευρωπαϊκού τουριστικού και 
ταξιδιωτικού κλάδου και ότι οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις καθώς και οι 
συνεταιρισμοί είναι χαρακτηριστικά 
παραδείγματα του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 57
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
του τουρισμού και των μεταφορών 
αποτελούνται κατά 90 % από ΜΜΕ που 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 58
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana 
Plumb, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν το 90 % των επιχειρήσεων του 
ευρωπαϊκού τουριστικού και 
ταξιδιωτικού κλάδου και ότι οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα του 
κλάδου·

Or. en
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Τροπολογία 59
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες 
πολιτικές της Ένωσης για τον τουρισμό 
αποτελούν μικρό μόνο μέρος της 
ευελιξίας που επιτρέπεται σύμφωνα με το 
άρθρο 195·

Or. en

Τροπολογία 60
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, 
ειδικότερα μέσω της προώθησης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της Ένωσης στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 61
Andor Deli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού 
παράλληλα με την τήρηση των αρχών της 
επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 62
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, César Luena, Sara 
Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Johan 
Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση 
συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός είναι ένας παγκόσμιος κλάδος 
και ότι το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι 
η Ένωση συντονίζει και συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών στον τομέα του 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό 
πλαίσιο που προβλέπεται από την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά έχει 
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προετοιμάσει το έδαφος για τη ρύθμιση 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, 
όπως η τουριστική δραστηριότητα, η 
οποία κινείται αποφασιστικά προς την 
κατάργηση των χρεώσεων και φραγμών 
εισόδου, και οποιασδήποτε τουριστικής 
άδειας·

Or. en

Τροπολογία 64
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα του 
τουρισμού, όπως η πρόληψη και 
διαχείριση κρίσεων, την πρόοδο προς την 
ψηφιακή και πράσινη μετάβαση του 
τομέα, την κοινωνικοοικονομική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
την απόκτηση επαγγελματικών 
ικανοτήτων και την εκπαίδευση των 
εργαζομένων, και τη στήριξη μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, César Luena, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
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συντονισμού στην Ένωση στον τομέα των 
ταξιδιών, με τη λήψη διαφορετικών 
εθνικών και περιφερειακών μέτρων·

ενίσχυσης του κλάδου του τουρισμού και 
των μετακινήσεων είναι πιο 
αποτελεσματικά όταν λαμβάνονται στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής 
της Ένωσης, παράλληλα με τη 
συνεκτίμηση των εθνικών και 
περιφερειακών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 66
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη 
συντονισμού στην Ένωση στον τομέα των 
ταξιδιών, με τη λήψη διαφορετικών 
εθνικών και περιφερειακών μέτρων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη 
συντονισμού στην Ένωση στον τομέα των 
περιορισμών των ταξιδιών λόγω της 
πανδημίας COVID-19, με τη λήψη 
διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κυβερνήσεις και οι διοικητικές υπηρεσίες 
πρέπει να βοηθούν συνεχώς τον τομέα 
του τουρισμού μέσω του νομικού 
εξορθολογισμού (ενίσχυση της συνοχής 
των κανόνων και οδηγιών), της 
συστημικής καταλληλότητας (συνεκτικές 
και ανθεκτικές συνέργειες μεταξύ του 
τομέα του τουρισμού και των άλλων 
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τομέων της οικονομίας) και της 
ικανότητας μόνιμης επικαιροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 68
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός βασίζεται στην ενιαία αγορά η 
οποία παραμένει το θεμέλιο της 
Ένωσης για αυτό το λόγο και πρέπει να 
προστατευτεί η ακεραιότητα και το 
αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών, οι 
οποίες είναι εξίσου σημαντικές.

Or. el

Τροπολογία 69
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
έχει δεσμευτεί να επιταχύνει και να 
εφαρμόσει μέτρα και δράσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
επίτευξη της μετάβασης της Ένωσης 
προς την κλιματική ουδετερότητα το 
αργότερο έως το 2050 και στην 
αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο τομέας έχει δεσμευτεί να επιταχύνει 
και να εφαρμόσει μέτρα και δράσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
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της Ευρωπαϊκής Πράσινης Νέας 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
έχει δεσμευτεί να επιταχύνει και να 
εφαρμόσει μέτρα και δράσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα 
και συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης του οικολογικού 
αποτυπώματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
έχει αρχίσει να εφαρμόζει μέτρα και 
δράσεις για τη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη και τη διασφάλιση της 
συμβολής στην επίτευξη των ευρωπαϊκών 
και διεθνών στόχων για το κλίμα καθώς 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη 
μείωση των εκπομπών και του 
οικολογικού αποτυπώματος·

Or. en

Τροπολογία 71
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
έχει δεσμευτεί να επιταχύνει και να 
εφαρμόσει μέτρα και δράσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
έχει δεσμευτεί να επιταχύνει και να 
εφαρμόσει μέτρα και δράσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα και 
ανθεκτικότητα και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης του 
οικολογικού αποτυπώματος·

Or. en
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Τροπολογία 72
Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη 
της ήπιας κινητικότητας και των 
σχετικών διαδρομών, με τα πόδια, με 
ποδήλατο ή με άλογο, και ιδίως αυτών 
που φέρουν την ένδειξη «Πολιτιστικές 
διαδρομές του Συμβουλίου της 
Ευρώπης», ως ανταπόκριση στις 
επιθυμίες των Ευρωπαίων καταναλωτών 
για πιο πράσινες τουριστικές διαμονές 
και πιο κοντά στη φύση, μακριά από τις 
παραδοσιακές τουριστικές διαδρομές, 
ακόμη περισσότερο δε σε αυτήν την 
περίοδο πανδημίας· 

Or. fr

Τροπολογία 73
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην 
πολυτροπική περιφερειακή, αστική και 
τοπική κινητικότητα στα κράτη μέλη 
μετά από τον αντίκτυπο της πανδημίας 
είναι εξαιρετικής σημασίας προκειμένου 
να μπορέσει ο τουρισμός, τα ταξίδια 
αναψυχής και οι εγκαταστάσεις 
φιλοξενίας να επωφεληθούν από τις 
συνέργειες με τις συλλογικές βιώσιμες 
μεταφορές στις αστικές και παράκτιες 
περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία 74
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
αποτελεσματικό, ασφαλές, πολυτροπικό 
και βιώσιμο σύστημα συλλογικών 
μεταφορών θα συνέβαλε θετικά στην 
οικονομία που σχετίζεται με τον 
τουρισμό, τις μετακινήσεις αναψυχής και 
τη φιλοξενία, καθώς προσφέρει βιώσιμες 
και ευέλικτες λύσεις κινητικότητας σε 
όλες τις περιοχές της ΕΕ, συμβάλλοντας 
στη διατήρηση των φυσικών 
οικοσυστημάτων και των τοπικών 
αστικών και φυσικών περιβαλλόντων·

Or. en

Τροπολογία 75
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής 
στους προορισμούς αναμένεται να 
αυξηθεί τα επόμενα έτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι πολύ δύσκολο να 
προβλεφθεί εκ των προτέρων το εύρος 
και η φύση των επιπτώσεων, όπως των 
φυσικών καταστροφών, αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα θα απαιτείται άμεση 
ανταπόκριση·

Or. en
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Τροπολογία 76
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι του τομέα του τουρισμού 
προστατεύονται επίσης από τις είκοσι 
αρχές που καθορίζονται από τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 77
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
του τουρισμού μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. Ι (Νέα). λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συλλογικές χερσαίες μεταφορές, όπως οι 
σιδηροδρομικές, προσφέρουν ευέλικτες 
λύσεις κινητικότητας σε όλες τις 
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ηπειρωτικές περιφέρειες της ΕΕ, είτε σε 
μεγάλες αποστάσεις είτε σε περιφερειακό, 
μητροπολιτικό και αστικό επίπεδο, 
καθώς βοηθούν στη διατήρηση των 
φυσικών οικοσυστημάτων και του 
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 79
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων θα πρέπει 
να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο για 
πρωτοβουλίες που μπορούν να 
ενισχύσουν τον βιώσιμο τουρισμό με 
στόχο τη συμβολή στην ελκυστικότητα 
των τουριστικών προορισμών·

Or. en

Τροπολογία 80
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
είναι ο παγκοσμίως πρώτος τουριστικός 
προορισμός·

Or. en

Τροπολογία 81
Carlo Fidanza, Roberts Zīle
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
χερσαίας σύνδεσης με αστικές, τοπικές 
και παράκτιες περιοχές θα διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο στην παροχή βιώσιμων 
εναλλακτικών ευέλικτων λύσεων 
μεταφοράς για τα ταξίδια και τον 
τουρισμό καθώς και στις μετακινήσεις 
μεγάλων αποστάσεων όταν οι 
αεροπορικές μεταφορές δεν συνιστούν 
την αναγκαία ή βέλτιστη λύση·

Or. en

Τροπολογία 82
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αναδύονται νέες τάσεις στον τουρισμό 
κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης και της 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, όπως του οικολογικού 
τουρισμού, του αγροτουρισμού, των 
αυθεντικών εμπειριών και του ιατρικού 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 83
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηδ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠΑ 
δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική πηγή 
ανάπτυξης για τις ΜΜΕ και τις 
επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού, 
αλλά και απαραίτητος συντελεστής 
βελτίωσης των βιώσιμων υποδομών και 
καινοτόμων λύσεων για πολυτροπικές 
μεταφορές σε περιφερειακό και αστικό 
επίπεδο, με καθοριστική επίδραση στην 
ελκυστικότητα του τομέα του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 84
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων 2021 θα 
πρέπει να προσφέρει ένα πλαίσιο 
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των 
βιώσιμων μεταφορών για τον τουρισμό, 
με στόχο τη συμβολή στην ελκυστικότητα 
των αστικών και πολιτιστικών 
τουριστικών προορισμών, καθώς και την 
προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων 
τουριστικών εμπειριών, όπως τα ταξίδια 
με ιστορικά τρένα·

Or. en

Τροπολογία 85
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. τονίζει ότι η έξαρση της νόσου 
COVID-19 παρέλυσε τον τομέα 
τουρισμού της ΕΕ, ασκώντας 
πρωτοφανείς πιέσεις στο οικοσύστημά 
του· επισημαίνει ότι η συνεχής 
βραχυπρόθεσμη οικονομική στήριξη είναι 
απαραίτητη για την επιβίωση του κλάδου, 
ιδίως υπό το φως του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας· πιστεύει, ωστόσο, ότι η 
τρέχουσα κρίση θα πρέπει να κάνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν πλήρως τη σημασία του 
κλάδου του τουρισμού, να τον 
ενσωματώσουν πλήρως στα ευρωπαϊκά 
και εθνικά σχέδια βιομηχανικής 
ανάπτυξης, να ενισχύσουν την ποιότητα 
της προσφοράς του ώστε να γίνει πιο 
βιώσιμος και προσιτός σε όλους, να 
ξεκινήσουν τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τον 
συνολικό εκσυγχρονισμό του τομέα, οι 
οποίες έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ·

Or. en

Τροπολογία 86
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 

1. σημειώνει τη σύσταση του 
Συμβουλίου για μια κοινή προσέγγιση 
σχετικά με τα μέτρα για τις μετακινήσεις 
στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, τα 
κοινά κριτήρια για τα ταξίδια όπως 
συστήνεται από το Συμβούλιο, παράλληλα 
με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής του ψηφιακού εντύπου 
εντοπισμού επιβατών της ΕΕ, το οποίο 
βρίσκεται επί του παρόντος σε πιλοτική 
φάση, με πλήρη σεβασμό στην προστασία 



PE660.207v01-00 42/235 AM\1217609EL.docx

EL

ταξιδιώτες· των δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί η 
ασφαλής επανέναρξη των ταξιδιών· καλεί 
τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) τα δεδομένα 
που έχουν συμφωνηθεί από κοινού για τη 
νόσο Covid-19 ώστε το ΕΚΠΕΝ να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χρωματικά 
κωδικοποιημένο χάρτη των χωρών αλλά 
και των περιφερειών της Ένωσης, με στόχο 
μια συντονισμένη και αποτελεσματική 
απάντηση για τους ταξιδιώτες·

Or. en

Τροπολογία 87
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet, Izaskun 
Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, 
κοινά κριτήρια και μια συντονισμένη 
προσέγγιση για τη διασφάλιση των 
ταξιδιών· τονίζει τη σημασία των 
εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και 
προειδοποίησης που έχουν αναπτυχθεί 
σύμφωνα με την εργαλειοθήκη της ΕΕ 
και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τη διαλειτουργικότητά τους μέσω της 
πύλης διαλειτουργικότητας της 
Επιτροπής· καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διάδοσή του μέσω 
εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων ώστε 
να διασφαλιστεί ότι θα ενημερωθούν 
πολίτες που έχουν λίγη ή καθόλου 
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πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 88
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των 
χωρών αλλά και των περιφερειών της 
Ένωσης, με στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως για τις 
διαλειτουργικές πλατφόρμες εντοπισμού, 
με δέοντα σεβασμό στα δικαιώματα 
ιδιωτικότητας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω του 
σχεδιασμού, της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων και της απαγόρευσης της 
γενικής εποπτείας και βάσει της 
πραγματικά προαιρετικής χρήσης 
τέτοιων πλατφορμών με χρήση, όπου 
είναι δυνατόν, μόνο ανώνυμων 
δεδομένων· τονίζει ότι όποια δεδομένα 
συλλέγονται και χρησιμοποιούνται θα 
πρέπει να παραμένουν αποκεντρωμένα 
στην ίδια τη συσκευή («στο άκρο») και 
όχι σε μια κεντρική βάση δεδομένων, θα 
πρέπει να μην έχουν καμία εμπορική 
εφαρμογή και δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χρήση κανενός από τα 
δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιβολής του νόμου.

Or. en

Τροπολογία 89
Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα μη βασικά ταξίδια, ιδίως 
έντυπα εντοπισμού επιβατών, 
διαλειτουργικές πλατφόρμες ανώνυμης 
παρακολούθησης και ιχνηλάτησης 
COVID-19, και επιδημιολογικά κριτήρια 
στους κόμβους μεταφορών, ιδίως στα 
αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς μεγάλων αποστάσεων, και ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων να συνεχίσει να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο να προσφέρει στα κράτη μέλη τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για μια 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
απάντηση σχετικά με τα μη βασικά 
ταξίδια·

Or. en

Τροπολογία 90
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των 
χωρών αλλά και των περιφερειών της 
Ένωσης, με στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εντείνουν την επικοινωνία τους για τον 
καθορισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων 
εισόδου επισκεπτών, καθώς και να 
προτείνουν πιθανά κριτήρια τα οποία θα 
μπορούσαν να ισχύουν εθελοντικά σε 
ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διατήρηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας·
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Or. de

Τροπολογία 91
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες· επισημαίνει ότι αυτή η 
παρακολούθηση δεδομένων και 
πληροφοριών πρέπει να συμμορφώνεται 
με τα ανώτατα πρότυπα προστασίας 
δεδομένων και ιδιωτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 92
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εισαγάγουν, χωρίς καθυστέρηση, 
σαφή και κοινά κριτήρια για τα ταξίδια· 
υπενθυμίζει την ανάγκη εναρμόνισης των 
εντύπων εντοπισμού που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και των κριτηρίων στους 
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Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των 
χωρών αλλά και των περιφερειών της 
Ένωσης, με στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

κόμβους μεταφορών, και καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων να παρακολουθεί και να 
δημοσιεύει εγκαίρως δεδομένα σχετικά με 
την επιδημία και μέτρα που ισχύουν σε 
χώρες και περιφέρειες της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

Or. it

Τροπολογία 93
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, 
καθώς και των νησιών, όταν πρόκειται 
για αρχιπελάγη και διατίθενται επαρκείς 
πληροφορίες, με στόχο μια συντονισμένη 
και αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

Or. es

Τροπολογία 94
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες, καθώς και την αποφυγή 
δημιουργίας προνομιακών τουριστικών 
διαδρόμων·

Or. it

Τροπολογία 95
Andor Deli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ανάλογα με την 
κατάσταση της δημόσιας υγείας στα 
κράτη μέλη, ιδίως έντυπα εντοπισμού που 
να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα 
των πλατφορμών εντοπισμού, και κριτήρια 
στους κόμβους μεταφορών, και ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων να δημοσιεύει εγκαίρως 
τον χάρτη των χωρών αλλά και των 
περιφερειών της Ένωσης, με στόχο μια 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
απάντηση για τους ταξιδιώτες·

Or. en
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Τροπολογία 96
Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ασφαλή ταξίδια, ιδίως 
έντυπα εντοπισμού που να διασφαλίσουν 
τη διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια καλά συντονισμένη, 
προβλέψιμη και διαφανή περιφερειακή 
προσέγγιση και αποτελεσματική απάντηση 
για τους ταξιδιώτες·

Or. en

Τροπολογία 97
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών και 
των εφαρμογών εντοπισμού, και κριτήρια 
στους κόμβους μεταφορών, και ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων να δημοσιεύει εγκαίρως 
τον χάρτη των χωρών αλλά και των 
περιφερειών της Ένωσης, με στόχο μια 
συντονισμένη και αποτελεσματική 
απάντηση για τους ταξιδιώτες·
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Τροπολογία 98
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια ασφαλή, συντονισμένη, σωστή 
και αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

Or. ro

Τροπολογία 99
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια συντονισμένη και 

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, κοινά 
κριτήρια για τα ταξίδια, ιδίως έντυπα 
εντοπισμού που να διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πλατφορμών 
εντοπισμού, και κριτήρια στους κόμβους 
μεταφορών, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύει εγκαίρως τον χάρτη των χωρών 
αλλά και των περιφερειών της Ένωσης, με 
στόχο μια τυποποιημένη, συντονισμένη 
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αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

και αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

Or. en

Τροπολογία 100
José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας της Αεροπορίας και το 
ΕΚΠΕΝ να εγκρίνουν ένα ευρωπαϊκό 
πρωτόκολλο ελέγχου, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη, 
υπηρεσίες δημόσιας υγείας και κόμβους 
μεταφορών, ιδίως αεροδρόμια, με στόχο 
την ασφαλή άφιξη των επιβατών και την 
αποκατάσταση των ταξιδιωτικών ροών 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της 
COVID-19· ένα αρνητικό αποτέλεσμα 
ελέγχου — είτε μέσω μοριακού τεστ 
(PCR) είτε μέσω γρήγορου τεστ 
αντιγόνων — θα πρέπει να επιτρέπει 
στους επιβάτες να αποφεύγουν ή να 
τερματίζουν την καραντίνα τους·

Or. en

Τροπολογία 101
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να 
δημοσιεύσει εγκαίρως τον χάρτη των 
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χωρών αλλά και των περιφερειών της 
Ένωσης, με στόχο μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική απάντηση για τους 
ταξιδιώτες·

Or. en

Τροπολογία 102
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την 
αναχώρηση, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας·

2. κατόπιν της σύστασης της 
Επιτροπής, της 28.10.2020, για τις 
στρατηγικές ελέγχου της νόσου COVID-
19, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
γρήγορων τεστ αντιγόνων, καλεί τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιούν γρήγορα τεστ 
αντιγόνων σε ταξιδιώτες στα αεροδρόμια 
αναχώρησης, και να θεσπίσουν ένα κοινό 
πρωτόκολλο της ΕΕ για τον έλεγχο της 
υγειονομικής ασφάλειας στα αεροδρόμια· 
τα δεδομένα που συλλέγονται στα 
αεροδρόμια θα πρέπει να γίνονται 
διαθέσιμα στις δημόσιες αρχές 
προκειμένου να καθιερωθεί ένα σύστημα 
ιχνηλασιμότητας ταξιδιωτών. Η 
ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου, βάσει 
έγκυρων τεχνολογιών και διαθέσιμων 
ικανοτήτων, θα πρέπει επίσης να 
τροφοδοτεί πληροφορίες σε μια πολιτική 
της ΕΕ σχετικά με την καραντίνα.

Or. en

Τροπολογία 103
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την 
αναχώρηση, προκειμένου να αποφεύγονται 
οι περίοδοι καραντίνας·

2. σημειώνει τη σύσταση της 
Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές 
ελέγχου της COVID-19· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ένα συντονισμένο 
πλαίσιο για τη θέσπιση ενός κοινού 
πρωτοκόλλου ελέγχου επιβατών· τονίζει 
ότι είναι αναγκαίο να επιτρέπεται στους 
επιβάτες, μέσω της πλήρους συνεργασίας 
με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας, να 
υποβάλλονται σε τεστ πριν από την 
αναχώρηση, ή, σε περίπτωση αδυναμίας 
διενέργειας τεστ στη χώρα προέλευσης, 
να προσφέρεται η δυνατότητα να 
υποβληθούν σε τεστ μετά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας, όπου αυτό είναι δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 104
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

2. υπογραμμίζεται ότι πρέπει να 
επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ μια κοινή 
συμφωνία για την προετοιμασία πριν από 
το ταξίδι, η οποία θα συμπεριλαμβάνει 
έγκυρη δοκιμή PCR τεστ ή αντισωμάτων 
τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το ταξίδι. 
Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη 
να προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά 
την αναχώρηση, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας και 
να ενισχυθούν όλα τα κράτη μέλη με 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού·

Or. el
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Τροπολογία 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας, και να ακολουθηθεί ένα 
ευρωπαϊκό πρωτόκολλο για τη διενέργειά 
τους· η καραντίνα πρέπει να παραμείνει 
έσχατο μέσο αλλά, κατά περίπτωση, η 
διάρκειά της πρέπει να μειωθεί σε έναν 
ελάχιστο αριθμό ημερών, ο οποίος πρέπει 
να είναι ίδιος σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. pt

Τροπολογία 106
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση 
κατά τρόπο συντονισμένο, με γρήγορες, 
αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές 
μεθόδους ελέγχου, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα 
διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
μπορούν να ελέγχονται με τεστ δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 107
Sven Schulze
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας· λαμβάνει επίσης υπόψη την 
περιορισμένη διαθεσιμότητα, ιδίως όσον 
αφορά τα μοριακά τεστ, τα υλικά και 
τους αντιδραστήρες που πρέπει να 
διοχετευτούν στην παγκόσμια αγορά για 
τη διεξαγωγή των εν λόγω τεστ·

Or. de

Τροπολογία 108
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Dominique Riquet, 
Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ σε κόμβους 
αναχώρησης ή άφιξης, προκειμένου να 
περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης και να 
μειώνεται η ανάγκη για περιόδους 
καραντίνας· τονίζει ότι οποιοσδήποτε 
περιορισμός της ελευθερίας της 
μετακίνησης πρέπει να είναι αναλογικός, 
προσωρινός και να σχετίζεται σαφώς με 
την έξαρση της πανδημίας COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 109
Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την 
αναχώρηση, προκειμένου να αποφεύγονται 
οι περίοδοι καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις δυνατότητες των ταξιδιωτών για 
πρόσβαση σε μοριακό τεστ PCR πριν από 
την αναχώρηση, το αποτέλεσμα του 
οποίου είναι γνωστό εντός 24 ωρών, 
προκειμένου να διευκολύνονται τα ταξίδια 
στις χώρες και τις περιφέρειες στις 
οποίες απαιτείται αρνητικό τεστ για την 
άδεια εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 110
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την 
αναχώρηση, προκειμένου να αποφεύγονται 
οι περίοδοι καραντίνας·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, 
σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, ένα 
κοινό και χωρίς διακρίσεις ευρωπαϊκό 
πρωτόκολλο διενέργειας τεστ· τονίζει ότι 
αυτό το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο 
διενέργειας τεστ πρέπει να περιλαμβάνει 
τη διενέργεια τεστ από τα κράτη μέλη 
κατά την αναχώρηση, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας·

Or. en

Τροπολογία 111
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση 
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προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

των ταξιδιωτών προς τον τουριστικό 
προορισμό και ενθαρρύνει τη διενέργεια 
τεστ επίσης στον προορισμό κατά τη 
λήξη της παραμονής προκειμένου να 
αποφεύγεται η προληπτική καραντίνα 
εξαιτίας των εν λόγω μετακινήσεων·

Or. es

Τροπολογία 112
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
στη διενέργεια τεστ κατά την αναχώρηση, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι περίοδοι 
καραντίνας και να διασφαλίζεται η 
διενέργεια διαλειτουργικών ελέγχων και η 
παροχή υγειονομικών λύσεων στους 
διεθνείς και διασυνοριακούς φορείς 
χερσαίων μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 113
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την 
αναχώρηση, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
συντονίσουν τη διαχείριση της 
διενέργειας τεστ στα διάφορα διαστήματα 
της ταξιδιωτικής περιόδου·

Or. en
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Τροπολογία 114
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν στη διενέργεια τεστ κατά την 
αναχώρηση, προκειμένου να αποφεύγονται 
οι περίοδοι καραντίνας·

2. προτείνει στα κράτη μέλη να 
παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας τεστ 
κατά την αναχώρηση, προκειμένου, εάν 
χρειαστεί, να είναι δυνατόν να 
αποφεύγονται οι περίοδοι καραντίνας·

Or. de

Τροπολογία 115
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι προκειμένου να 
προωθηθεί ένας υπεύθυνος και ασφαλής 
τομέας του τουρισμού και να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ 
των τουριστών ώστε να αρχίσουν ξανά τα 
ταξίδια, οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε σημεία επαφής στους 
προορισμούς τους, π.χ. με τη μορφή ενός 
δημόσιου ιστοτόπου και ενός γραφείου 
πληροφοριών, στα οποία θα παρέχονται 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιδημιολογική και υγειονομική 
κατάσταση στην περιοχή και τα 
προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ενιαίο 
σημείο πρόσβασης της ΕΕ, σε 
συντονισμό με τα κράτη μέλη, ώστε να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

Or. en
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Τροπολογία 116
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
κινητικότητα στις περιοχές που έχουν 
διπλό ή τριπλό νησιωτικό χαρακτήρα, 
δεδομένης της απότομης πτώσης της 
προσφοράς· επισημαίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργηθούν ασφαλείς διάδρομοι 
υγείας στις διασυνδέσεις με τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τα νησιά, οι 
οποίοι θα συμβάλουν στον μετριασμό της 
φυσικής τους απομόνωσης·

Or. es

Τροπολογία 117
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνεται ότι μια κοινή 
στρατηγική επικοινωνίας είναι σημαντική 
για την ενημέρωση των τουριστών για το 
πού και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να 
πραγματοποιήσουν αυτά τα τεστ·

Or. el

Τροπολογία 118
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον τομέα 
του τουρισμού και των ταξιδιών, ιδίως 
κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής 
κίνησης, και μπορούν να αποκομίσουν 
σημαντικά οφέλη για την υγεία τους από 
τα ταξίδια· σημειώνει ότι οι ηλικιωμένοι 
ήταν από τις πιο ευάλωτες ομάδες που 
επλήγησαν από την υγειονομική κρίση 
του κορονοϊού· υπογραμμίζει ότι η 
ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων τουρισμού υγείας και η 
διασφάλιση των ανώτατων υγειονομικών 
προτύπων μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των ηλικιωμένων στα 
ταξίδια·

Or. en

Τροπολογία 119
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. Υπογραμμίζει τη ανάγκη για 
επάρκεια κατάλληλων τεστ και παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης σε 
απομακρυσμένες περιοχές.

Or. el

Τροπολογία 120
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία· Παράλληλα, ζητεί από κάθε 
κράτος μέλος να παρέχει σαφείς και 
διεξοδικές οδηγίες στους ταξιδιώτες 
σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και με 
ποιον να επικοινωνήσουν σε περίπτωση 
που εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρής 
σύστασης προς τον ταξιδιώτη 
προκειμένου να ακολουθεί συγκεκριμένα 
εσωτερικά πρωτόκολλα·

Or. el

Τροπολογία 121
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία· προειδοποιεί σχετικά με την 
ανάγκη ο ιστότοπος και η εφαρμογή 
κινητού τηλεφώνου να παρέχουν 
πληροφορίες πραγματικού χρόνου 
σχετικά με τα σύνορα και τις 
ταξιδιωτικές και τουριστικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις 
χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τα μέτρα δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται 
καθώς και των συστάσεων προς τους 
τουρίστες·

Or. en
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Τροπολογία 122
José Ramón Bauzá Díaz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία· επαναλαμβάνει το αίτημά 
του να δρομολογηθεί μια ειδική 
επικοινωνιακή εκστρατεία της ΕΕ για τα 
ταξίδια και τον τουρισμό, η οποία θα έχει 
ως στόχο να προωθηθούν οι μετακινήσεις 
εντός της ΕΕ, και να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών στα ταξίδια 
και τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19 μέσω ενός 
«τουριστικού σήματος της ΕΕ»

Or. en

Τροπολογία 123
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω 
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την ύπαρξη της πύλης προκειμένου να 
ενθαρρύνονται οι καταναλωτές και οι 
χρήστες να τη χρησιμοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 124
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν 
στην Επιτροπή πληροφορίες για την 
εφαρμογή ή την άρση μελλοντικών 
περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, 
μόλις αποφασιστούν οι αλλαγές· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη δεν κατάφεραν να διατηρήσουν 
επικαιροποιημένη την πύλη, γεγονός που 
είχε ως αποτέλεσμα την 
παραπληροφόρηση των ταξιδιωτών·

Or. en

Τροπολογία 125
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι 
ταξιδιώτες να λαμβάνουν σωστή και 
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έγκαιρη ενημέρωση κατά τον 
προγραμματισμό της αναχώρησής τους·

Or. ro

Τροπολογία 126
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
σε εβδομαδιαία βάση στην Επιτροπή 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή την άρση 
μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διαδικτυακή πύλη «Re-Open EU» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
τακτικά στην Επιτροπή σαφείς και 
ξεκάθαρες πληροφορίες για την εφαρμογή 
ή την άρση μελλοντικών περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. de

Τροπολογία 127
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό 
χρωματικό κώδικα και κοινά κριτήρια για 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων προστασίας από 
τη νόσο COVID-19, ιδίως στον τομέα των 
εναέριων μεταφορών και της κρουαζιέρας·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό 
χρωματικό κώδικα και κοινά κριτήρια για 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων προστασίας από 
τη νόσο COVID-19, ιδίως στον τομέα των 
εναέριων μεταφορών και της κρουαζιέρας· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα να επιτραπεί σε διοργανωτές 
ταξιδίων να διοργανώνουν ταξιδιωτικές 
εμπειρίες σε επιλεγμένες περιοχές σε 
τρίτες χώρες, παράλληλα με την τήρηση 
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αυστηρών πρωτοκόλλων υγείας ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης·

Or. en

Τροπολογία 128
Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό 
χρωματικό κώδικα και κοινά κριτήρια για 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων προστασίας από 
τη νόσο COVID-19, ιδίως στον τομέα των 
εναέριων μεταφορών και της κρουαζιέρας·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό 
χρωματικό κώδικα και κοινά κριτήρια για 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, μέσω της 
αξιολόγησης των υγειονομικών μέτρων 
προστασίας από τη νόσο COVID-19, ιδίως 
στον τομέα των εναέριων μεταφορών και 
της κρουαζιέρας·

Or. en

Τροπολογία 129
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό 
χρωματικό κώδικα και κοινά κριτήρια για 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων προστασίας από 
τη νόσο COVID-19, ιδίως στον τομέα των 
εναέριων μεταφορών και της 
κρουαζιέρας·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν κοινό 
χρωματικό κώδικα και κοινά κριτήρια για 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων προστασίας από 
τη νόσο COVID-19, σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 130
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των αρμοδιοτήτων στον τομέα της υγείας 
και ορισμένες αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με τους περιορισμούς στην 
κινητικότητα εμπίπτουν στην ευθύνη των 
περιφερειών· προτείνει να λαμβάνεται 
υπόψη αυτή η πραγματικότητα κατά την 
οργάνωση της διακυβέρνησης της 
κινητικότητας στη διάρκεια της 
πανδημίας ώστε να διευκολύνεται ο 
κατάλληλος συντονισμός, η ανταλλαγή 
πληροφοριών, η συμμετοχή και η 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
αρχών·

Or. es

Τροπολογία 131
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν ένα σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης, με το οποίο οι 
τουρίστες να ενημερώνονται με πολύ 
ενεργό τρόπο, μέσω νέων τεχνολογιών, 
σχετικά με οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο 
για την υγεία στον προορισμό τους, ώστε 
τα πρωτόκολλα καραντίνας και 
εκκένωσης να είναι άμεσα και 
αποτελεσματικά.
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Or. en

Τροπολογία 132
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τις αεροπορικές εταιρείες να 
συμμορφώνονται με το βασικό κοινό 
πρωτόκολλο που θεσπίστηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 
(ECDC).

Or. el

Τροπολογία 133
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό 
σήμα ευρωπαϊκής υγειονομικής 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 134
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5



AM\1217609EL.docx 67/235 PE660.207v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό 
σήμα ευρωπαϊκής υγειονομικής 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 135
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό 
σήμα ευρωπαϊκής υγειονομικής 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 136
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας· αυτό 
το σήμα θα πρέπει να συνδέεται με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων και τις εθνικές υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας των κρατών μελών, και 
πρέπει να κάνει διάκριση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων που 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
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απαιτήσεις υγιεινής και καθαρισμού για 
την πρόληψη και τον έλεγχο του ιού 
COVID-19 και άλλων πιθανών 
μολύνσεων. Πρέπει να παρασχεθούν 
πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα 
μέτρα υγιεινής και καθαρισμού στις 
εταιρείες του τομέα, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΕΚΠΕΝ·

Or. en

Τροπολογία 137
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας· 
επιμένει, στο πλαίσιο της εν λόγω 
πιστοποίησης, στη σημασία της 
συνεκτίμησης των συνεχών προσπαθειών 
εκ μέρους των επαγγελματιών του 
τουρισμού να προσαρμόζονται συνεχώς 
στα διάφορα μεταβαλλόμενα και 
περιοριστικά υγειονομικά μέτρα στο 
πλαίσιο των κανόνων και των 
διαταγμάτων που εγκρίνονται από τις 
δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας Covid-19·

Or. fr

Τροπολογία 138
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα πιστοποίησης 
ασφάλειας της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας· 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στον τομέα αυτό ώστε να 
ενισχυθεί η αναζωογόνησή του· 
υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον ρόλο 
των επιστημόνων και των υπηρεσιών 
υγείας σε επίπεδο κράτους μέλους, ιδίως 
κατά τη λήψη αποφάσεων για το είδος 
των προφυλάξεων υγείας που είναι 
απαραίτητες και αναγκαίες σε μια 
συγκεκριμένη περιφέρεια.

Or. en

Τροπολογία 139
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας, 
προκειμένου να καθοριστούν 
πανευρωπαϊκά πρότυπα υγείας και 
υγιεινής που θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών και των επιβατών 
στον τομέα και κατ’ επέκταση στην 
αναζωογόνησή του·

Or. en

Τροπολογία 140
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει το σήμα υγειονομικής 
πιστοποίησης της ΕΕ ως διακριτικό σήμα 
ευρωπαϊκής υγειονομικής ασφάλειας, με 
στόχο να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των 
ταξιδιωτών, παράλληλα με την αποφυγή 
διοικητικών επιβαρύνσεων για τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 141
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
κοινά μέτρα υγιεινής για τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να είναι ομοιογενή για όλους τους 
τρόπους μεταφοράς και όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 142
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 

διαγράφεται
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εμβολιασμό και να διερευνήσει την 
ανάγκη ενός ψηφιακού διαβατηρίου 
υγείας στην Ένωση·

Or. it

Τροπολογία 143
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την 
ανάγκη ενός ψηφιακού διαβατηρίου 
υγείας στην Ένωση·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει επιλογές 
δημιουργίας μακροπρόθεσμων 
εγκαταστάσεων διενέργειας τεστ σε 
σιδηροδρομικούς σταθμούς, κόμβους 
λεωφορείων, αεροδρόμια και λιμάνια και 
να εφαρμόσουν ένα συντονισμένο 
σύστημα στην Ευρώπη σχετικά με τα 
τεστ που είναι απαραίτητα πριν το ταξίδι·

Or. en

Τροπολογία 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Dominique 
Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την ανάγκη 
ενός ψηφιακού διαβατηρίου υγείας στην 
Ένωση·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει τη 
σκοπιμότητα και την ανάγκη ενός 
ψηφιακού διαβατηρίου υγείας στην 
Ένωση, χωρίς να υπονομεύονται τα 
ατομικά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή 



PE660.207v01-00 72/235 AM\1217609EL.docx

EL

και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 145
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την 
ανάγκη ενός ψηφιακού διαβατηρίου 
υγείας στην Ένωση·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
προετοιμάσει, σε διαβουλεύσεις με τα 
κράτη μέλη, κοινές διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν μετά τον εμβολιασμό και 
να προτείνει έναν μηχανισμό αμοιβαίας 
αναγνώρισης διαδικασιών που θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα 
ψηφιακό διαβατήριο υγείας στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 146
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την ανάγκη 
ενός ψηφιακού διαβατηρίου υγείας στην 
Ένωση·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την ανάγκη 
ενός ψηφιακού διαβατηρίου υγείας στην 
Ένωση, στο πλαίσιο της προστασίας 
δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τον 
σεβασμό προς την επικουρικότητα·

Or. de
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Τροπολογία 147
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την 
ανάγκη ενός ψηφιακού διαβατηρίου 
υγείας στην Ένωση·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό·

Or. de

Τροπολογία 148
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό και να διερευνήσει την 
ανάγκη ενός ψηφιακού διαβατηρίου 
υγείας στην Ένωση·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για τις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν μετά τον 
εμβολιασμό ώστε να ενισχυθεί η 
βεβαιότητα των εταιρειών και ΜΜΕ του 
κλάδου του τουρισμού και να βοηθηθούν 
στην προετοιμασία για το σενάριο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 149
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας 
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επιβίβασης προκειμένου να μειωθούν οι 
επαφές μεταξύ επιβατών, διοργανωτών 
ταξιδιών και άλλων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 150
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 
ότι η χρηματοδοτική στήριξη από 
κονδύλια της ΕΕ που διανέμονται στα 
κράτη μέλη σε σχέση με την πανδημία 
COVID-19 δεν φτάνει πάντοτε στους 
τουριστικούς πράκτορες που χρειάζονται 
επειγόντως άμεση χρηματοδότηση 
προκειμένου να είναι δυνατόν να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, κριτήρια για 
την παροχή στήριξης από κονδύλια της 
ΕΕ που θα δώσουν τη δυνατότητα σε ένα 
ευρύ φάσμα επιλέξιμων εταιρειών να 
επωφεληθούν από αυτά και, με αυτόν τον 
τρόπο, θα ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των 
πτωχεύσεων και θα διατηρηθούν οι 
θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή 
τουριστική βιομηχανία·

Or. pl

Τροπολογία 151
Mario Furore, Laura Ferrara
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU· καλεί τα κράτη μέλη να 
κινητοποιήσουν και να αξιοποιήσουν 
όλους τους χορηγούμενους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τον επαναπρογραμματισμό 
των διαρθρωτικών ταμείων 2014-2020, 
για την αντιμετώπιση επειγουσών 
αναγκών ρευστότητας ώστε να δώσουν 
τη δυνατότητα στις εταιρείες του τομέα 
να διατηρούν και να αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους ή να προβαίνουν σε 
επαγγελματικό αναπροσανατολισμό·

Or. it

Τροπολογία 152
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU. Οι απαραίτητοι πόροι για 
την αποζημίωση των απωλειών που 
έχουν υποστεί όλοι οι φορείς του τομέα 
του τουρισμού θα πρέπει να 
προκαταβάλλονται και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων με στόχο την προώθηση της 
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μετάβασης προς πιο βιώσιμα τουριστικά 
οικοσυστήματα.

Or. en

Τροπολογία 153
Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές 
αρχές να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU καθώς και να προετοιμάσουν 
τον κλάδο για τη νέα εποχή ταξιδιών 
μέσω της προστασίας των θέσεων 
εργασίας, της διατήρησης των 
ικανοτήτων και της ασφάλειας των 
ταξιδιωτών και των προορισμών·

Or. en

Τροπολογία 154
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU· τονίζει ότι η αναδρομική 
επιλεξιμότητα δράσεων στο πλαίσιο του 
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Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας μπορεί να παίξει πολύ 
σημαντικό ρόλο σχετικά με τη στήριξη 
του τομέα και την αποφυγή των 
πτωχεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 155
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει τη διαδικασία 
υλοποίησης της πρωτοβουλίας REACT-
EU το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 156
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό τομέα και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU, υπό την προϋπόθεση της 
τήρησης περιβαλλοντικών και 
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κοινωνικών προτύπων, ώστε να επιτραπεί 
η ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού 
τομέα σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 157
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Dominique Riquet, 
Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU, κατ’ αναλογία με τον 
αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στον 
κλάδο και τη σημασία του για την 
οικονομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 158
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU· θεωρεί ότι απαιτείται ειδική 
γραμμή προϋπολογισμού της ΕΕ για τον 
τουρισμό·
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Or. ro

Τροπολογία 159
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να τον συμπεριλάβουν στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Next Generation EU δεν 
περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον 
τουριστικό κλάδο και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν τους τομείς του 
τουρισμού και των μεταφορών στα σχέδια 
ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία 
REACT-EU·

Or. en

Τροπολογία 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διασφαλίσουν τον τριχοειδή 
χαρακτήρα της βοήθειας που είναι 
απαραίτητη για τον τομέα του τουρισμού, 
ιδίως για τις ΜΜΕ, προκειμένου να δοθεί 
η δυνατότητα σε ορισμένες οικονομίες να 
αντεπεξέλθουν στη βραχυπρόθεσμη 
ύφεση που προκάλεσε η πανδημία 
COVID, και με σκοπό την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας αυτών των οικονομιών 
σε μελλοντικές ακραίες οικονομικές 
προκλήσεις· επισημαίνει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή ότι αυτός ο στόχος θα 
πρέπει να βασίζεται στην ψηφιακή και 
πράσινη διπλή μετάβαση·
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Or. en

Τροπολογία 161
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
επειγόντως, από κοινού με τα κράτη μέλη, 
μηχανισμούς ταχείας χρηματοδοτικής 
στήριξης για τον κλάδο συνεδρίων και 
εκδηλώσεων, των οποίων οι 
δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά με 
το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19· 
υπενθυμίζει ότι η εν λόγω βιομηχανία 
περιλαμβάνει τόσο τον επιχειρηματικό 
τουρισμό (συνδιασκέψεις, εκθέσεις, 
συνέδρια) όσο και τον τουρισμό που 
σχετίζεται με καλλιτεχνικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (συναυλίες, 
φεστιβάλ)·

Or. pl

Τροπολογία 162
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να κατανείμουν επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους για τη διάσωση 
του τομέα και την ανάπτυξη 
μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού για έναν βιώσιμο τουριστικό 
κλάδο, με βάση τον σεβασμό στο 
περιβάλλον και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·
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Or. en

Τροπολογία 163
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τους 
δεδουλευμένους μισθούς και τα 
συνταξιοδοτικά επιδόματα των 
εργαζομένων που έχουν πληγεί από τους 
κλυδωνισμούς του συστήματος λόγω της 
κρίσης της νόσου COVID-19 σε εταιρείες 
και ΜΜΕ που σε ορισμένες περιπτώσεις 
κατέληξαν σε αφερεγγυότητα·

Or. en

Τροπολογία 164
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη τη λήψη μέτρων φορολογικής 
ελάφρυνσης και ειδική δέσμη 
οικονομικής τόνωσης για τον τουρισμό 
και τις μεταφορές που θα αφορά όλες τις 
ΜΜΕ του τουρισμού για την περίοδο 
2020-2024.

Or. el

Τροπολογία 165
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να ορίσουν προσωρινά 
μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ για τις 
υπηρεσίες ταξιδιών και τουρισμού, ως 
κίνητρο για τις τουριστικές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 166
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει εκ νέου την ανάγκη για 
χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να 
επιτραπεί στους φορείς δημόσιων 
μεταφορών που έχουν υποστεί δραματική 
μείωση των εισοδημάτων τους, να 
αναπτύξουν έναν πιο βιώσιμο στόλο 
μεταφορών με οχήματα χαμηλών 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 167
Søren Gade

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 
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αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων· αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, βάσει 
μιας αξιολόγησης των αρχικών 
αποτελεσμάτων των μέτρων κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένου του πορίσματος 
του ελέγχου του ΕΕΣ για την ευρωπαϊκή 
στήριξη δημόσιων προγραμμάτων στον 
τομέα του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 168
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να παραδεχτεί 
την αποτυχία των μηχανισμών 
διαχείρισης κρίσεων για τον τουρισμό, να 
αξιολογήσει τις ελαττωματικές 
διαδικασίες, να καταγράψει τις ελλείψεις 
στην αξιολόγηση και τη διαχείριση 
κρίσεων και να επεξεργαστεί πιθανά 
μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
τουλάχιστον οι μελλοντικές κρίσεις·

Or. de

Τροπολογία 169
Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την κατάλληλη 
προετοιμασία για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών κρίσεων, 
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συμπεριλαμβανομένου μέσω του 
σχεδιασμού εναλλακτικών μέτρων και 
σχεδίου ετοιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 170
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, με 
συγκεκριμένα μέτρα σε βραχυπρόθεσμο 
και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 171
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την προπαρασκευαστική δράση 
«Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον Τουρισμό», με σκοπό την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την 
προπαρασκευαστική δράση «Μηχανισμός 
Διαχείρισης Κρίσεων για τον Τουρισμό», 
με σκοπό την αντιμετώπιση μελλοντικών 
κρίσεων·

Or. el

Τροπολογία 172
Sara Cerdas, István Ujhelyi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ο «μηχανισμός διαχείρισης 
κρίσεων για τον τουρισμό» θα πρέπει να 
εγκρίνει σχέδια δράσης που βοηθούν τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν προληπτικές 
πολιτικές και διευκολύνουν μια 
πανευρωπαϊκή ανταπόκριση στις 
διάφορες πιθανές μελλοντικές κρίσεις 
στον τομέα - μια πανδημία, πτώχευση 
ενός ταξιδιωτικού ομίλου ή 
επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ που 
βρίσκονται σε διακοπές στο εξωτερικό· 
το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο θα 
πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία 
αυτή, με ιδιαίτερη προσοχή σε 
περιφέρειες και πόλεις που εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, όπως οι 
εξόχως απομακρυσμένες και αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 173
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επικροτεί την 4η τροποποίηση του 
προσωρινού πλαισίου μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας 
κατά την τρέχουσα έξαρση της COVID-
19, ιδίως την αύξηση του ανώτατου ορίου 
της στήριξης σε επιχειρήσεις από τις 
800.000 στα 3.000.000· σημειώνει ότι 
αυτό το μέτρο μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην επιβίωση των ΜΜΕ του 
τομέα του τουρισμού και εκφράζει τη 
λύπη του επειδή ορισμένα κράτη μέλη δεν 
έχουν αξιοποιήσει αυτήν την ευελιξία·
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Or. en

Τροπολογία 174
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην 
ασφάλεια του τουρισμού και των 
ταξιδιών, καθώς και της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στις αποτελεσματικές 
δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων 
τους είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη 
του τομέα του τουρισμού και των 
ταξιδιών· καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή 
επικοινωνιακή εκστρατεία με σκοπό την 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 175
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
μεριμνήσει, κατά την ενσωμάτωση του 
τουρισμού στο σχέδιο ανάκαμψης και την 
πρωτοβουλία REACT-EU, για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων όσον 
αφορά τις ευρωπαϊκές περιοχές στις 
οποίες ο τουρισμός έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν τους, καθώς και στις νησιωτικές 
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και εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 176
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. Σε περίπτωση μεγάλης επιδημίας, 
καλεί την Επιτροπή για διαθεσιμότητα, 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, κοινοτικής 
βοήθειας στα κράτη μέλη με σκοπό τον 
επαναπατρισμό υπηκόων της ΕΕ από τη 
χώρα υποδοχής.

Or. el

Τροπολογία 177
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ελπίζει ότι η τρέχουσα κρίση θα 
λειτουργήσει σαν μήνυμα αφύπνισης, και 
θα ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να επιδιώξει μια πιο φιλόδοξη πολιτική 
τουρισμού για την Ευρώπη σε 
περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία 178
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού, 
που θα ευνοεί όλες τις φάσεις της 
επανεκκίνησης και της ανάκαμψης του 
τουρισμού στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς 
και την κοινή χρήση, μαζί με τις 
εταιρείες, των στρατηγικών και την κοινή 
εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων και 
μέτρων ώστε να επιτευχθούν οι πάγιοι 
στόχοι στο πλαίσιο της καινοτομίας, της 
ολοκλήρωσης, της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας και της εξειδίκευσης 
του τουριστικού συστήματος των χωρών 
της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 179
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, 
Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων, μέσω της 
σύστασης μιας ειδικής μονάδας που θα 
ασχολείται συγκεκριμένα με τον 
τουρισμό, και με επαρκή χρηματοδότηση, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
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προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν η 
τρέχουσα θεσμική ρύθμιση μπορεί να 
ανταποκριθεί επαρκώς στις προκλήσεις 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 180
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την 
ειδική ομάδα της επιτροπής TRAN για 
τον τουρισμό στις τακτικές συζητήσεις, 
όπως τις συναντήσεις για τα TAC, όπου η 
Επιτροπή συναντά εκπροσώπους των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 181
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών, 
ενισχύοντας την οργανωτική και 
οικονομική δομή, καθώς και τη δομή 
ανθρωπίνων πόρων των Γενικών 
Διευθύνσεων που είναι υπεύθυνες για την 
πολιτική τουρισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ΓΔ Ανάπτυξης, 
καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων που 
ασχολούνται με την περιφερειακή 
ανάπτυξη, απασχόληση, γεωργία, 
περιβάλλον, κλίμα και μεταφορές, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη, συντονισμένη και 
αποτελεσματική προσέγγιση στον τομέα 
του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 182
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ 
θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας την 
οργανωτική και οικονομική δομή, καθώς 
και τη δομή ανθρωπίνων πόρων της 
Μονάδας Τουρισμού στη ΓΔ Ανάπτυξης, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού που 
θα περιλαμβάνει επιπλέον τη στενή 
συνεργασία με τον γεωργικό τομέα·

Or. it

Τροπολογία 183
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Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
επίσης υπόψη τις πιθανές συνέργειες 
μεταξύ του τουρισμού και της γεωργίας, 
εστιάζοντας μεταξύ άλλων στον ρόλο των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
υποστηρίζουν τον τομέα εδώ και αρκετό 
καιρό μέσω των μορφών αγροτουρισμού, 
των ξενώνων με πρωινό, της διαχείρισης 
του φυσικού και γεωργικού τοπίου, της 
γεωργικής παράδοσης, της 
οινογαστρονομίας κ.λπ.

Or. it

Τροπολογία 184
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη έναν μηχανισμό για την 
κάλυψη όλων των εργαζομένων του 
κλάδου του τουρισμού, όπου θα 
ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
με μη τυπικές μορφές απασχόλησης, 
καθώς έως τώρα αυτοί αποκλείονται σε 
μεγάλο βαθμό από βραχυπρόθεσμες 
ρυθμίσεις ή άλλες μορφές κρατικών 
συστημάτων αποζημίωσης αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 185
Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει διεξοδική αξιολόγηση 
του περιθωρίου για πολιτικές σχετικά με 
τον τουρισμό σε επίπεδο Ένωσης σε 
διαβούλευση με τους Ευρωπαίους και 
βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς με 
σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των 
Συνθηκών στη μελλοντική στρατηγική 
της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον· 

Or. en

Τροπολογία 186
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τη Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης να ξεκινήσει συζήτηση 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν ο 
τουρισμός θα πρέπει να αποτελέσει κοινή 
αρμοδιότητα της ΕΕ και όχι απλώς 
συμπληρωματική αρμοδιότητα της ΕΕ 
όπως ισχύει επί του παρόντος·

Or. en

Τροπολογία 187
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επαναλαμβάνει τη θέση του για τη 
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δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις Μεταφορές και τον Τουρισμό ώστε να 
αποτυπώνονται οι στενοί δεσμοί μεταξύ 
των δύο τομέων·

Or. en

Τροπολογία 188
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· τονίζει ότι αυτό το κονδύλιο 
προϋπολογισμού είναι απαραίτητο για τη 
στήριξη μιας νέας στρατηγικής βιώσιμου 
τουρισμού της ΕΕ και νέων κοινών 
θεσμικών υπηρεσιών και πολιτικών, 
όπως μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Τουρισμού. Επισημαίνει ότι το ειδικό 
κονδύλιο δεν θα έπρεπε να υπερκαλύπτει 
ή να αντικαθιστά την οικονομική στήριξη 
που διατίθεται στον ταξιδιωτικό και 
τουριστικό τομέα μέσω υπαρχόντων 
κονδυλίων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 189
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· ειδικότερα, πιστεύει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει ένα 
σχέδιο επικοινωνίας για την ανάκαμψη 
του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προωθώντας μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της τουριστικής προσφοράς, 
μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
που θα επιτρέπει την πρόσβαση στις 
διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται 
στον τομέα του τουρισμού·

Or. it

Τροπολογία 190
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· και υπενθυμίζει ότι στο 
ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζήτησε ρητώς την έγκριση αυτού του 
κονδυλίου προϋπολογισμού για βιώσιμο 
τουρισμό·

Or. en
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Τροπολογία 191
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν προβλέπει χωριστή 
γραμμή προϋπολογισμού για τον τουρισμό 
και κατ’ επέκταση δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. el

Τροπολογία 192
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον βιώσιμο τουρισμό, ο 
οποίος να συνιστά δέσμευση για την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
τουρισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

10. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 δεν περιλαμβάνει 
ειδικό τομέα για τον τουρισμό, ο οποίος να 
συνιστά δέσμευση για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού που 
εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. it

Τροπολογία 193
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναπτύξει έναν μηχανισμό που μπορεί 
να διασφαλίζει τη δυνατότητα ψηφιακής 
εκπαίδευσης των εργαζομένων του 
κλάδου του τουρισμού, στους τομείς που 
θα επιλέγουν οι εργοδότες τους, σε 
περίπτωση βραχυπρόθεσμων 
περιορισμών της κυκλοφορίας στον 
τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί 
να προσφέρει αξία για τις επιχειρήσεις σε 
πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 194
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο τουρισμός δεν έχει 
συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα ως 
αυτοτελής στόχος στους κανονισμούς των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων· για αυτό το λόγο 
ζητά όπως ο τουρισμός συμπεριληφθεί 
ως θεματικός στόχος στο πλαίσιο των εν 
λόγω Ταμείων.

Or. el

Τροπολογία 195
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό 
είναι τα κράτη μέλη και οι αρχές 
περιφερειακής αυτοδιοίκησής τους να 
περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες για 
τον τουρισμό στα επιχειρησιακά τους 
προγράμματα για την περίοδο μετά το 
2020, προκειμένου να προωθήσουν την 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων του τουριστικού 
κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 196
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. Υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
αποτελεσματική μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική σε επίπεδο 
ΕΕ για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των ιδιωτών και της 
κοινωνίας συνολικά στην ικανότητα 
πραγματοποίησης ταξιδιών με ασφάλεια 
σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η εν λόγω στρατηγική να 
καλύπτει άλλα τουριστικά 
οικοσυστήματα της ΕΕ, όπως διαμονή, 
εστίαση, υγεία και ασφάλεια, εμπόριο, 
τηλεπικοινωνίες και γεωργία.

Or. el

Τροπολογία 197
Carlo Fidanza, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια. σε αυτήν τη φάση, όπου 
εξακολουθεί η έντονη προσπάθεια για την 
επανέναρξη των δραστηριοτήτων, είναι 
ωστόσο απαραίτητο το σύστημα 
στήριξης, οι μηχανισμοί απορρόφησης 
των κοινωνικών κραδασμών και οι 
αποζημιώσεις να συνεχίσουν να 
καλύπτουν τους τομείς που 
αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 
προβλήματα· ταυτόχρονα, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι 
στρατηγικές για την ανάκτηση των 
διεθνών αγορών και να επανεκκινηθούν 
οι παγκόσμιες τουριστικές ροές προς τους 
προορισμούς των χωρών της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 198
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια· τονίζει ότι οι πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον 
τουριστικό κλάδο αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες ως προς την 
πρόσβαση σε δάνεια για επενδύσεις και 
καινοτομία· ζητεί, συνεπώς, σημαντική 
αύξηση όσον αφορά τις ικανότητές τους 
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να χρησιμοποιούν κονδύλια και 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη 
διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού και της 
εφαρμογής καινοτόμων έργων στον 
τουριστικό κλάδο·

Or. pl

Τροπολογία 199
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και 
τη διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη διαφάνεια στον δανεισμό· 
επαναλαμβάνει ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να στηρίζει τη 
στροφή σε πιο βιώσιμα, καινοτόμα, 
ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας 
τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζομένους, καθώς και ότι θα πρέπει 
να συμβάλει περαιτέρω στη βιωσιμότητα, 
τα εκτός εποχής ταξίδια και τη 
γεωγραφική διασπορά των τουριστικών 
ροών·

Or. en

Τροπολογία 200
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 11. ζητεί από την Επιτροπή να 
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δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια· αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει 
να αποτελούνται από μορφές στήριξης, 
μηχανισμούς απορρόφησης των 
κοινωνικών κραδασμών και 
αποζημιώσεις που πρέπει να 
καταβάλλονται σε δοκιμαζόμενες 
εταιρείες το συντομότερο δυνατό, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
χρεοκοπίες και η απώλεια δεκάδων 
χιλιάδων θέσεων εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 201
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
καταρτίσει μια σοβαρή πολιτική 
απλούστευσης ώστε να έχουν πρόσβαση 
οι ΜΜΕ σε πόρους, ιδίως όσες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
τουρισμού·

Or. it

Τροπολογία 202
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, στον 
τομέα του τουρισμού και των μεταφορών, 
όσον αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό 
και τη διαφάνεια, ώστε να καταστεί 
ευκολότερη η αντιμετώπισή της κρίσης 
COVID-19·

Or. ro

Τροπολογία 203
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια· είναι της άποψης ότι αυτού 
του είδους ο μηχανισμός θα μπορούσε να 
αποτελέσει μέρος του συνολικού 
μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για τον 
τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 204
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Massimo Casanova, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό, τη 
διαφάνεια και την απλούστευση των 
διοικητικών, νομικών και λογιστικών 
διαδικασιών·

Or. fr

Τροπολογία 205
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια, με τον οποίο θα μειώνονται 
παράλληλα οι διοικητικές επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 206
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό 
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για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

παρατηρητήριο για την παρακολούθηση, 
σε κάθε κράτος μέλος, της εφαρμογής των 
ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 207
Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον 
αφορά τη ρευστότητα, τον δανεισμό και τη 
διαφάνεια·

11. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
εφαρμογή των ενισχύσεων προς τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις όσον αφορά την 
προστιθέμενη αξία, τη ρευστότητα, τον 
δανεισμό και τη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 208
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα, ή να 
χρησιμοποιήσει μια ήδη υπάρχουσα, σε 
επίπεδο ΕΕ, στην οποία εταιρείες και 
ΜΜΕ των τομέων του τουρισμού και των 
μεταφορών μπορούν να συλλέγουν και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
δεδομένα, ούτως ώστε να παρέχεται 
πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται ο τομέας και να 
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βελτιώνεται η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της κατάστασης του 
τουρισμού στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 209
Εμμανουήλ Φράγκος, Roberts Zīle, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δώσει έμφαση στη δημιουργία σχεδίων 
που στηρίζουν τις ψηφιακές υποδομές σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως 
βασικό στοιχείο διευκόλυνσης του 
μετασχηματισμού του τουριστικού 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 210
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία της 
ανάπτυξης των πιλοτικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, ούτως 
ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
να εξακολουθήσει να συμμετέχει στη 
διαδικασία·

12. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση, 
με την οποία ζητεί επίσημο και τακτικό 
διάλογο με ενδιαφερόμενα μέρη του 
τομέα του τουρισμού, και υπογραμμίζει 
ότι οι σχετικοί οργανισμοί του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
συμμετάσχουν επίσημα σε αυτού του 
είδους τον διάλογο των ενδιαφερόμενων 
μερών· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή 
να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
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Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία της 
ανάπτυξης των πιλοτικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, και να 
εξακολουθήσει η αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή και οι 
ευρωβουλευτές που ξεκίνησαν τα σχέδια 
να συμμετέχουν στη διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 211
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία της 
ανάπτυξης των πιλοτικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, ούτως 
ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
να εξακολουθήσει να συμμετέχει στη 
διαδικασία·

12. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία της 
ανάπτυξης των πιλοτικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, ούτως 
ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
να εξακολουθήσει να συμμετέχει στη 
διαδικασία και να μπορεί να αντιδρά 
αναλόγως στις εξελίξεις·

Or. de

Τροπολογία 212
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία της 
ανάπτυξης των πιλοτικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, ούτως 
ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
να εξακολουθήσει να συμμετέχει στη 

12. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται τακτικά με το Κοινοβούλιο 
σχετικά με το προπαρασκευαστικό έργο 
και την πορεία της ανάπτυξης και εξέλιξης 
των πιλοτικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, ούτως 
ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
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διαδικασία· να εξακολουθήσει να συμμετέχει στη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
βοήθεια στις αρχές κρατικής, 
περιφερειακής και τοπικής διοίκησης 
σχετικά με την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και διδαγμάτων που έχουν 
αποκομισθεί στον τομέα του τουρισμού, 
με στόχο τη βελτίωση του νομικού 
εξορθολογισμού, της συστημικής 
καταλληλότητας και ικανότητας για 
διαρκή ενημέρωση στον τομέα του 
τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ιδρύσουν έναν 
συντονιστικό φορέα, από κοινού με την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, στον οποίο τα κράτη μέλη, οι 
περιφέρειες, οι τοπικές οντότητες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να 
ανταλλάσσουν αυτές τις ορθές πρακτικές 
και η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέχει 
κατευθύνσεις και συμβουλές·

Or. en

Τροπολογία 214
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. είναι της άποψης ότι, δεδομένου 
ότι ο τουρισμός είναι ένας παγκόσμιος 
κλάδος, είναι ύψιστης σημασίας να 
προωθείται ο διάλογος και η συνεργασία 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
(ΠΟΤ) σύμφωνα με το μνημόνιο 
κατανόησης που υπέγραψαν τα δύο 
θεσμικά όργανα το 2018.

Or. en

Τροπολογία 215
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010· 
υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
εκπόνησης της εν λόγω νέας 
στρατηγικής, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με όλους 
τους επαγγελματίες του τουρισμού, όλους 
τους κλάδους που περιλαμβάνονται και 
να λαμβάνει υπόψη τα τομεακά τους 
θέματα· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη το 
επίπεδο οικονομικής εξάρτησης μεταξύ 
διαφόρων κλάδων του τουρισμού και 
άλλων τομέων, όπως οι μεταφορές 
επιβατών και οι μεταφορές 
εμπορευμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 216
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια στρατηγική 
της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία 
θα ευθυγραμμίζεται με την Πράσινη 
Συμφωνία, τους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς στόχους για το κλίμα και τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, και η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010· τονίζει 
στο πλαίσιο αυτό ότι είναι σημαντικό να 
δοθεί ώθηση στη μετάβαση από τον 
υπερτουρισμό σε άλλες μορφές 
πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού που 
σέβονται το περιβάλλον και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά·

Or. en

Τροπολογία 217
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010 και θα 
αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη 
πρόκληση της τρέχουσας κρίσης· ζητεί 
στο σχέδιο δράσης να ληφθούν 
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ιδιαιτέρως υπόψη οι περιοχές που 
εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπως είναι 
οι ορεινές και παράκτιες περιοχές ή τα 
νησιά·

Or. de

Τροπολογία 218
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη αντίκτυπο 
της πανδημίας COVID-19 και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
τύπων τομέων τουρισμού, όπως ο 
αγροτουρισμός, οι οικοτουρισμός, ο 
ορεινός τουρισμός ή τουρισμός άγριας 
φύσης·

Or. en

Τροπολογία 219
José Ramón Bauzá Díaz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
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στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό, η 
οποία θα αντικαταστήσει εκείνη του 2010, 
προκειμένου να διατηρηθεί η θέση της 
Ευρώπης ως του πρώτου προορισμού, 
μέσω ενός «τουριστικού σήματος της 
ΕΕ»

Or. en

Τροπολογία 220
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010, καθώς 
και μια ειδική ομάδα για τον τουρισμό, η 
οποία θα είναι υπεύθυνη για τον τουρισμό 
στο πλαίσιο της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 221
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τον τουρισμό 
του 2020 και της ζητεί να υποβάλει σχέδιο 
δράσης αργότερα εντός του έτους και να 
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια νέα 
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στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010·

στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία θα 
αντικαταστήσει εκείνη του 2010, για τη 
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
τουριστικής ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 222
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον οδηγό χρηματοδοτικής 
στήριξης έναν σύνδεσμο με ένα εθνικό 
σημείο επαφής που θα διευκολύνει την 
πρόσβαση των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων στις 
πληροφορίες·

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει και να συμπεριλάβει στον 
οδηγό χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ 
έναν σύνδεσμο με ένα εθνικό σημείο 
επαφής που θα διευκολύνει την πρόσβαση 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων στις πληροφορίες· 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
ενημέρωση των εταιρειών και των ΜΜΕ 
του τομέα του τουρισμού σχετικά με 
αυτόν τον οδηγό, ο οποίος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τους διαθέσιμους 
χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ και τα 
προγράμματα που στοχεύουν στην 
αναζωογόνηση του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 223
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον οδηγό χρηματοδοτικής 
στήριξης έναν σύνδεσμο με ένα εθνικό 

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον οδηγό χρηματοδοτικής 
στήριξης έναν σύνδεσμο με ένα εθνικό 
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σημείο επαφής που θα διευκολύνει την 
πρόσβαση των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων στις 
πληροφορίες·

σημείο επαφής που θα διευκολύνει την 
πρόσβαση των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων στις 
πληροφορίες· Παράλληλα, ζητεί από τα 
κράτη μέλη σε συνεργασία με την 
Επιτροπή την έκδοση κατευθυντηρίων 
γραμμών σχετικά με τον τρόπο στήριξης 
των κλάδων του τουρισμού και της 
φιλοξενίας, και την παροχή κατάλληλης 
βοήθειας·

Or. el

Τροπολογία 224
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον οδηγό χρηματοδοτικής 
στήριξης έναν σύνδεσμο με ένα εθνικό 
σημείο επαφής που θα διευκολύνει την 
πρόσβαση των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων στις 
πληροφορίες·

14. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκολύνει την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω της 
εισαγωγής πρακτικών εργαλείων 
(υπηρεσίας μιας στάσης ή διαδικτυακού 
εργαλείου) και να συμπεριλάβει στον 
οδηγό χρηματοδοτικής στήριξης έναν 
σύνδεσμο με ένα εθνικό σημείο επαφής για 
την απλοποίηση των εφαρμογών και την 
επεξεργασία της χρηματοδότησης, ιδίως 
των μικρών παρόχων φιλοξενίας και 
προορισμών· 

Or. en

Τροπολογία 225
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να 
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προσανατολίσει τις επενδύσεις του μέσου 
Next Generation σε τουριστικά έργα που 
τηρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, 
ευνοώντας τις επενδύσεις που έχουν 
μακροπρόθεσμες, θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με 
αντίκτυπο στην επικράτεια καθώς και 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα·

Or. it

Τροπολογία 226
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 227
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 228
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, Dominique Riquet, 
Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 230
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού με 
αποστολή τη συλλογή και ανάλυση 
τουριστικών δεδομένων και την παροχή 
βοήθειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη, ώστε να λαμβάνουν 
ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
βελτίωση πολιτικών τουρισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την 
ενίσχυση της στρατηγικής βιώσιμου 
τουρισμού.

Or. en
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Τροπολογία 231
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού· 
ζητεί να προσδιοριστεί επειγόντως ο 
ρόλος του εν λόγω Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Τουρισμού, ώστε να μην 
επικαλύπτεται από τις αρμόδιες και 
κυρίαρχες εθνικές αρχές που ήδη 
υφίστανται στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 232
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού· 
καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
ανάλυση σχετικά με τη δυνατότητα 
σύμπραξης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία μιας 
κοινής επιχείρησης για τον τουρισμό στο 
πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020 
για την τεχνολογία, ως πρώτο βήμα προς 
την ίδρυση του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 233
Ondřej Kovařík
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει περαιτέρω το Εικονικό 
Παρατηρητήριο Τουρισμού προκειμένου 
να παράσχει βοήθεια σε φορείς του τομέα 
του τουρισμού σχετικά με την ανάπτυξη 
των σχετικών πολιτικών, στρατηγικών 
και εναλλακτικών σχεδίων για τον κλάδο 
του τουρισμού σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 234
Andor Deli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
ιδρύσει μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
Συντονισμού για τον Τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 235
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να ιδρύσει 
έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού·

15. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Τουρισμού·

Or. de



AM\1217609EL.docx 117/235 PE660.207v01-00

EL

Τροπολογία 236
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει ότι αυτό το κονδύλιο του 
προϋπολογισμού είναι απαραίτητο για τη 
στήριξη μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ 
για τον βιώσιμο τουρισμό και την ίδρυση 
νέων κοινών θεσμικών οργανισμών και 
πολιτικών, όπως ένας Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Τουρισμού· σημειώνει ότι το 
ειδικό κονδύλιο δεν θα κάλυπτε ή 
αντικαθιστούσε τη χρηματοδοτική 
στήριξη που είναι διαθέσιμη στον τομέα 
των ταξιδιών και του τουρισμού μέσω 
των υπαρχόντων πόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 237
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. είναι απαραίτητο ένα έκτακτο 
σχέδιο για την επανακατάρτιση και τις 
νέες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της 
βιωσιμότητας, της τουριστικής 
ανάπτυξης και της ενίσχυσης των 
τουριστικών εισροών μέσω μιας 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα 
μπορεί να αντλήσει πόρους από το Ταμείο 
Ανάκαμψης· το σχέδιο αυτό αφορά 
τουριστικά καταλύματα – ιδίως σε πόλεις 
που παρουσιάζουν καλλιτεχνικό 
ενδιαφέρον – ξεναγούς, ταξιδιωτικά 
γραφεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες, τον 
τομέα της εστίασης και σχετικές 
ηλεκτρονικές αγορές που πλήττονται 
σημαντικά από την έλλειψη ή την 
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απότομη μείωση των διεθνών 
τουριστικών ροών σε πόλεις, 
αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικούς 
χώρους και μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ με 
χαρακτηριστικό στίγμα στο πλαίσιο 
τουριστικής προσφοράς των χωρών της 
ΕΕ· είναι επίσης απαραίτητο να 
καταρτιστεί ένα σύστημα δημόσιας 
στήριξης λαμβάνοντας μέτρα 
αποτελεσματικά και γρήγορα στην 
εφαρμογή, ώστε να προάγονται η 
ανθεκτικότητα, η αναδιάταξη, η 
καινοτομία και η εξειδίκευση των 
εταιρειών στον τουριστικό τομέα έναντι 
των νέων προκλήσεων που τις περιμένουν 
στη διεθνή αγορά·

Or. it

Τροπολογία 238
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
την επιδείνωση των εργασιακών 
συνθηκών στον τομέα του τουρισμού 
λόγω της εποχικότητας, της μερικής 
απασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας, μέσω της θέσπισης ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τους 
εργαζομένους σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας αξίας του κλάδου του 
τουρισμού, σε στενό διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και με κάλυψη 
όλων των τύπων εργαζομένων· 

Or. en

Τροπολογία 239
Tilly Metz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει ότι οι δεξιότητες και 
ικανότητες δεν είναι πάντα 
εναρμονισμένες μεταξύ των χωρών και 
ότι υπάρχει έλλειψη αμοιβαίας 
αναγνώρισης· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαθέσιμες 
επιλογές εναρμόνισης των σχετικών 
κανόνων και νομοθεσιών·

Or. en

Τροπολογία 240
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να ιδρύσει ένα 
ανεξάρτητο παρατηρητήριο βιώσιμου 
τουρισμού, με σκοπό τη συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 241
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί 
το δικαίωμα των τοπικών αρχών να 
θεσπίζουν κανονισμούς κατά των 
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επιβλαβών επιπτώσεων του 
υπερτουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 242
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7· επισημαίνει ότι, εν 
προκειμένω, πρέπει να δοθεί προσοχή 
στις συγκεκριμένες συνθήκες και τις 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιοχών· 
τονίζει ότι η Ένωση δεν πρέπει να 
επιβάλει στόχους βιωσιμότητας και 
προστασίας του κλίματος στον τομέα του 
τουρισμού·

_________________ _________________
7 Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού του 
ΟΗΕ (UNWTO) και Πρόγραμμα του ΟΗΕ 
για το Περιβάλλον (UNEP) ( 2005) 
Making tourism more sustainable – A 
guide for policy makers (Καθιστώντας πιο 
βιώσιμο τον τουρισμό – Ένας οδηγός για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής)

7 Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού του 
ΟΗΕ (UNWTO) και Πρόγραμμα του ΟΗΕ 
για το Περιβάλλον (UNEP) ( 2005) 
Making tourism more sustainable – A 
guide for policy makers (Καθιστώντας πιο 
βιώσιμο τον τουρισμό – Ένας οδηγός για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής)

Or. de

Τροπολογία 243
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
οικονομικές πτυχές, μέσω της 
διατήρησης βασικών οικολογικών 
διαδικασιών και της συμβολής στη 
διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και 
βιοποικιλότητας, η οποία θα σέβεται την 
κοινωνικοπολιτιστική αυθεντικότητα των 
κοινοτήτων υποδοχής, καθώς και της 
διασφάλισης βιώσιμων, 
μακροπρόθεσμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων που παρέχουν δίκαια 
κατανεμημένα κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 
ευκαιριών απασχόλησης των κοινοτήτων 
υποδοχής 7·

_________________ _________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

Or. en

Τροπολογία 244
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Massimo Casanova, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. σημειώνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος, των τοπικών 
καταστημάτων που συμβάλλουν στην 
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τουριστική οικονομία, των τοπικών 
κοινοτήτων και του συνόλου των φορέων 
των τομέων που συνιστούν την αλυσίδα 
ανεφοδιασμού του τουρισμού, ιδίως των 
μεταφορών, της γεωργίας, της αλιείας και 
της βιοτεχνίας·

_________________
7 Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού του 
ΟΗΕ (UNWTO) και Πρόγραμμα του ΟΗΕ 
για το Περιβάλλον (UNEP) ( 2005) 
Making tourism more sustainable – A 
guide for policy makers (Καθιστώντας πιο 
βιώσιμο τον τουρισμό – Ένας οδηγός για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής)

Or. fr

Τροπολογία 245
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Patrizia Toia, Rovana 
Plumb, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
άμεσα έναν οδικό χάρτη για τον βιώσιμο 
τουρισμό, ο οποίος περιέχει καινοτόμα 
μέτρα για τη μείωση του κλιματικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 
τομέα, ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
επενδύσεις σε βιώσιμα τουριστικά 
συστήματα, και ο οποίος θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

_________________ _________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 

7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
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Policy Makers Policy Makers

Or. en

Τροπολογία 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, των 
εργαζομένων, του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των τοπικών 
κοινοτήτων7, καθώς και τις τάσεις στον 
στενά συνδεδεμένο τομέα των 
μεταφορών, όπως η συνδεδεμένη 
κινητικότητα και η κινητικότητα 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
ψηφιοποίηση ή η ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων·

_________________ _________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

Or. en

Τροπολογία 247
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7· επισημαίνει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει προκαλέσει την αλλαγή 
των χαρακτηριστικών της ζήτησης των 
ταξιδιωτών προς τον «ασφαλή και 
καθαρό» τουρισμό, η οποία είναι πιθανό 
να παραμείνει τα επόμενα έτη·

_________________ _________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

Or. en

Τροπολογία 248
Andor Deli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
υπερτουρισμού μέσω της προώθησης 
λιγότερο γνωστών περιφερειακών και 
τοπικών σημείων ενδιαφέροντος και 
προορισμών εντός της Ευρώπης·

_________________ _________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
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Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

Tourism More Sustainable – A Guide for 
Policy Makers

Or. en

Τροπολογία 249
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων, καθώς και των 
εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, 
ιδίως αυτών με πολύ μικρό μέγεθος, όπως 
οι βιοτεχνικές δραστηριότητες που 
συνδέονται στενά με την περιοχή·

_________________
7 Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού του 
ΟΗΕ (UNWTO) και Πρόγραμμα του ΟΗΕ 
για το Περιβάλλον (UNEP) ( 2005) 
Making tourism more sustainable – A 
guide for policy makers (Καθιστώντας πιο 
βιώσιμο τον τουρισμό – Ένας οδηγός για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής)

Or. it

Τροπολογία 250
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7 ·

16. επισημαίνει ότι η επιδημία της 
νόσου COVID-19 επηρέασε και στην 
πραγματικότητα άλλαξε τα 
χαρακτηριστικά της ζήτησης για ταξίδια 
από τους τουρίστες, επομένως ο 
τουρισμός του μέλλοντος θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη αυτήν την αλλαγή της 
ζήτησης και να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας 
και των τοπικών κοινοτήτων:

_________________
7 Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού του 
ΟΗΕ (UNWTO) και Πρόγραμμα του 
ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) ( 2005) 
Making tourism more sustainable – A 
guide for policy makers (Καθιστώντας πιο 
βιώσιμο τον τουρισμό – Ένας οδηγός για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής)

Or. it

Τροπολογία 251
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων7·

16. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιομηχανίας, του 
περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινοτήτων, ενώ παράλληλα θα συνθέτει 
βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις για τις 
πολυτροπικές μεταφορές·

_________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for 
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Policy Makers

Or. en

Τροπολογία 252
Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι ο αγροτουρισμός 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
βιώσιμου τουρισμού, ιδίως εκείνου που 
συμβάλλει στις διαδρομές ήπιας 
κυκλοφορίας, καθώς προάγει την 
ανακάλυψη των εδαφών, της φύσης και 
των τοπίων μας, με τη χρήση 
πεζοδρόμων, ποδηλατικών ή ιππικών 
διαδρομών, όπου η πρόσβαση πρέπει να 
είναι κοινόχρηστη· τονίζει τη σημασία, σε 
αυτό το πλαίσιο, της ανάπτυξης ιππικών 
διαδρομών που αναπτύχθηκαν σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, μεταξύ των οποίων 
ιππικές διαδρομές όπως η ευρωπαϊκή 
διαδρομή d'Artagnan·

Or. fr

Τροπολογία 253
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι οι νέες τάσεις στον 
τουρισμό, όπως ο οικοτουρισμός, ο 
αγροτουρισμός και οι αυθεντικές 
εμπειρίες, μπορούν να συμβάλουν στη 
βιωσιμότητα του τομέα μέσω της 
ενίσχυσης των ταξιδιών που γίνονται 
εκτός των περιόδων αιχμής, της 
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γεωγραφικής διασποράς των τουριστικών 
ροών και της θετικής επίδρασης στο 
φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική 
κληρονομιά των προορισμών, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην πρόληψη 
της μείωσης του πληθυσμού και στην 
παραγωγή επιπλέον εισοδήματος για 
απομακρυσμένες, αραιοκατοικημένες και 
νησιωτικές περιοχές· 

Or. en

Τροπολογία 254
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιφέρειες που πλήττονται ήδη από 
περιορισμούς λόγω της γεωγραφικής τους 
θέσης και οι οποίες μπορεί να 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση, όπως για παράδειγμα οι 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες. 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για 
τις περιφέρειες αυτές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισμός 
όσον αφορά τη μετάβαση και τη 
βιωσιμότητα του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 255
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16α. επισημαίνει ότι το ενωσιακό και 
τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει 
να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για 
τον περιβαλλοντικό και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του τουριστικού κλάδου 
και των υποδομών του, μέσω επενδύσεων 
που επιτυγχάνουν τον στόχο να καταστεί 
ο τουρισμός πιο ελκυστικός για τους 
καταναλωτές και να παρέχει πραγματικά 
οφέλη στις τουριστικές επιχειρήσεις·

Or. el

Τροπολογία 256
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 
νησιών και των περιοχών με ανεπαρκείς 
συνδέσεις· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει μια στρατηγική στήριξης του 
εκσυγχρονισμού των πλοίων που θα 
ενθαρρύνει τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων 
τρόπων μεταφοράς και τη συμμόρφωση 
με τις συμφωνίες του Παρισιού·

Or. it

Τροπολογία 257
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι ο τομέας του 
τουρισμού μπορεί να αναπτύξει 
συνέργειες με το ευρωπαϊκό φυσικό 
περιβάλλον, ιδίως με τα καλύτερα 
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διατηρημένα δάση, από τα οποία δεν 
εξάγονται προϊόντα, καθώς συμβάλλουν 
στη γνώση, την υγεία και τον 
οικοτουρισμό που δεν μπορούμε να 
στερήσουμε από τις μελλοντικές γενιές·

Or. en

Τροπολογία 258
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι ο κλάδος του 
τουρισμού και των ταξιδιών προκαλούν 
σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα 
παγκοσμίως και ότι είναι απαραίτητη η 
στροφή προς τη βιωσιμότητα, 
προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους 
κλιματικούς στόχους και τους στόχους 
για τη βιοποικιλότητα και να επιτύχει την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 259
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
βιώσιμων τουριστικών υπηρεσιών που 
λαμβάνουν υπόψη την πλούσια ιστορική 
και πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης 
καθώς και τη μοναδική της φυσική 
κληρονομιά·
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Or. en

Τροπολογία 260
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. θεωρεί ότι ο ανθεκτικός τομέας 
τουρισμού είναι ζωτικής σημασίας για 
την κυκλική οικονομία· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη συνοχής όσον 
αφορά τη νομοθεσία και καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα τα υφιστάμενα νομοθετικά 
εμπόδια που παρεμποδίζουν την πλήρη 
ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας· 
χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τις 
πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία 
και προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει 
υποχρεωτικές απαιτήσεις για το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο και μέτρα 
μείωσης των αποβλήτων για βασικά 
προϊόντα, όπως οι συσκευασίες, τα υλικά 
δομικών κατασκευών και τα οχήματα, 
καθώς όλα αυτά χρησιμοποιούνται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από τους επισκέπτες 
μιας περιοχής ή πόλης·

Or. en

Τροπολογία 261
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και να θεσπίσει μέσα που 
δίνουν τη δυνατότητα για υπέρβαση της 
εποχικότητας του τουρισμού προκειμένου 
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να ενθαρρύνει μια νέα μέθοδο που θα 
εγγυάται αποτελέσματα σε όλη τη 
διάρκεια του έτους, όχι μόνο από 
οικονομική αλλά κυρίως από κοινωνική 
και περιβαλλοντική άποψη, με 
επακόλουθο τον ενάρετο αντίκτυπο στην 
περιοχή·

Or. it

Τροπολογία 262
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν τις 
υποδομές ποδηλασίας πιο ασφαλείς, πιο 
άμεσες, επαρκώς ενσωματωμένες και 
συνδεδεμένες, με σκοπό τη σημαντική 
ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού· 
σημειώνει τη σημασία της αναγνώρισης 
του EuroVelo ως ενός άλλου TEN-T 
(Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) 
εκτός από το υπάρχον δίκτυο οδών, 
σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών 
οδών·

Or. en

Τροπολογία 263
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. προειδοποιεί σχετικά με την 
ανάγκη να εμπλακούν οι αρχές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην εκτέλεση 
σχεδίων πράσινης μετάβασης για τον 
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τομέα του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 264
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. τονίζει τη σημασία του τουρισμού 
για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία δεν 
θα πρέπει πλέον να ερμηνεύεται 
αποκλειστικά με όρους αγροτικής 
ανάπτυξης, αλλά και ως παράγοντας 
ανάπτυξης περιοχών με γεωργικές 
εκτάσεις που είναι οριακές και χαμηλής 
παραγωγικότητας, αλλά μεγάλης αξίας 
για το περιβάλλον και το τοπίο, καθώς 
και για την προστασία της 
βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να 
καταβάλει κατάλληλες προσπάθειες για 
την αύξηση του τουρισμού και των 
ευκαιριών που προσφέρει στη στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα, τη στρατηγική 
«από το αγρόκτημα στο πιάτο», την 
Κοινή γεωργική πολιτική και το δίκτυο 
Natura 2000·

Or. en

Τροπολογία 265
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. ζητεί να βελτιωθούν οι γνώσεις 
σχετικά με τη δυναμική των μεσογειακών 
οικοσυστημάτων τόσο για τους 
επισκέπτες όσο και για τους παρόχους 
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τουριστικών υπηρεσιών, όσον αφορά την 
ωριμότητα των οικοσυστημάτων και το 
καθεστώς διαταραχών τους, ώστε να 
μπορέσουν ενδεχομένως να αναπτυχθούν 
νέα μοντέλα διαχείρισης· ζητεί επίσης να 
βελτιωθεί η επαγγελματική κατάρτιση 
στον τομέα του τουρισμού, ώστε να 
μπορέσουν οι νέοι στόχοι διαχείρισης να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες του 21ου 
αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 266
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. σύμφωνα με τις αρχές της 
βιωσιμότητας και την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, προειδοποιεί για την 
ανάγκη να γίνουν καλύτερες επενδύσεις 
για την αξιοποίηση άλλων τύπων 
τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός και ο 
οικοτουρισμός·

Or. en

Τροπολογία 267
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για τον 
βιώσιμο τουρισμό που περιέχει καινοτόμα 
μέτρα για τη μείωση του κλιματικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και να 
εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τις 
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επενδύσεις σε συστήματα βιώσιμου 
τουρισμού. Ο εν λόγω οδικός χάρτης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το ζήτημα της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
προκειμένου να προωθούνται οι 
συνέργειες μεταξύ ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και διατήρησης της 
φύσης·

Or. en

Τροπολογία 268
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την πιο συντονισμένη 
δράση, ώστε να συμβάλουν και να 
προωθήσουν τον διάλογο και την 
αμοιβαία κατανόηση του κλάδου του 
τουρισμού και των ταξιδιών ως τον 
«κλάδο ειρήνης» μεταξύ των πολιτών των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 269
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει 
σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Τουριστικών Δεικτών, με μόνιμη δομή 
διακυβέρνησης, και να το εφαρμόσει 
στους προορισμούς, με στατικούς δείκτες 
και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση των 

διαγράφεται
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επιδόσεών τους, σε συνεργασία με τις 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 270
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Τουριστικών Δεικτών, με μόνιμη δομή 
διακυβέρνησης, και να το εφαρμόσει στους 
προορισμούς, με στατικούς δείκτες και 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεών τους, σε συνεργασία με τις 
περιφέρειες·

17. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Τουριστικών Δεικτών για τη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με την πρόσβαση, τον 
έλεγχο και τη χρήση των διαφόρων 
χώρων της τουριστικής πρωτοβουλίας, με 
μόνιμη δομή διακυβέρνησης, και να το 
εφαρμόσει στους προορισμούς, με 
στατικούς δείκτες και δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση και 
την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, σε 
συνεργασία με τις περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 271
Søren Gade

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Τουριστικών Δεικτών, με μόνιμη δομή 
διακυβέρνησης, και να το εφαρμόσει στους 
προορισμούς, με στατικούς δείκτες και 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεών τους, σε συνεργασία με τις 
περιφέρειες·

17. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Τουριστικών Δεικτών, με μόνιμη δομή 
διακυβέρνησης, και να το εφαρμόσει στους 
προορισμούς, με στατικούς δείκτες και 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από 
υπάρχουσες πηγές δεδομένων για τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεών τους, σε συνεργασία με τις 
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περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 272
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη οργανικών δεδομένων στον 
τομέα του τουρισμού που θα παρουσίαζαν 
τα αποτελέσματα από την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική 
παρακολούθηση του τουρισμού· καλεί 
την Επιτροπή να δημιουργήσει μια βάση 
δεδομένων με τυποποιημένα εργαλεία που 
θα παρέχουν ετησίως δεδομένα σχετικά 
με τον τουριστικό τομέα στην Ευρώπη, 
με αναλυτική παρουσίαση σε 
περιφερειακό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στον αντίκτυπο που έχει ο 
βιώσιμος τουρισμός στην απασχόληση 
και στην ικανότητα αποφυγής του 
αποπληθυσμού σε μη αστικές και 
γειτονικές περιοχές· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα 
συλλογής δεδομένων για την 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του κλάδου στην 
κατανάλωση νερού και στην παραγωγή 
εκπομπών·

Or. it

Τροπολογία 273
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθούν τυποποιημένα εργαλεία 
για την καθοδήγηση πόλεων, περιφερειών 
και του επιχειρηματικού τομέα στην 
αναζήτησή τους για πιο βιώσιμες 
πολιτικές που είναι ενσωματωμένες στο 
νέο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 
και ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική παρακολούθηση του 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 274
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
σχέση μεταξύ μητροπολιτικών κέντρων, 
πόλεων και της ενδοχώρας καθώς και τις 
ορεινές περιοχές ως περιοχές ζωτικής 
σημασίας της χώρας, ώστε να 
διασφαλίσει επίσης διαρκή προστασία 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Or. it

Τροπολογία 275
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συλλογή δεδομένων στο επίπεδο NUTS 3 
σχετικά με τον αριθμό τουριστών και 
ατόμων που κάνουν ταξίδια, άλλες 
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μορφές διαμονής και τον τύπο 
μεταφοράς, καθώς και σχετικά με τους 
βασικούς τοπικούς προορισμούς, 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για 
τη διαμονή·

Or. en

Τροπολογία 276
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για την 
υποστήριξη και την προώθηση των 
διοργανωτών ταξιδιών που έχουν 
αποκτήσει αυτές τις πιστοποιήσεις· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει δείκτες 
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
από τον τουρισμό που σχετίζονται με τα 
ταξίδια, και να διερευνήσει εάν ένα 
σύστημα πιστοποίησης θα μπορούσε να 
συμβάλει στη μείωση αυτών των 
εκπομπών· τονίζει τη σημασία της 
συμμετοχής των διοργανωτών ταξιδιών 
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δείκτες 
για τη συμβολή των τουριστικών σχεδίων 
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 
και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών πτυχών στην υλοποίηση 
σχεδίων ανάπτυξης του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 277
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Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει την υποχρέωση των παρόχων 
τουριστικών πακέτων να 
συμπεριλαμβάνουν εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο 
προτεινόμενο πακέτο, όπου θα 
απεικονίζονται όχι μόνο οι επιπτώσεις 
των μεταφορών που πρέπει να 
καταγράφονται χωριστά, αλλά και μια 
επισκόπηση όλων των προβλεπόμενων 
εκπομπών κατά τη διάρκεια της 
διαμονής·

Or. it

Τροπολογία 278
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
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πιστοποιήσεων· πιστοποιήσεων· τονίζει την ανάγκη να 
στηριχθεί ο κλάδος του τουρισμού όσον 
αφορά την εφαρμογή των αρχών της 
κυκλικής οικονομίας, οι οποίες μπορούν 
να βελτιώσουν την ποιότητα της 
τουριστικής εμπειρίας, να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου και να 
μειώσουν τον αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 279
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων· τονίζει πόσο αναγκαίο και 
σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη οι 
επενδύσεις και οι προσπάθειες που 
καταβάλλουν οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα ώστε 
να είναι επιλέξιμες για το οικολογικό 
σήμα·

Or. fr

Τροπολογία 280
Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων· ζητεί, μακροπρόθεσμα, 
τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
σήματος για τον βιώσιμο τουρισμό, το 
οποίο θα περιλαμβάνει επίσης τα επίπεδα 
ποιότητας, προσβασιμότητας και 
ένταξης·

Or. fr

Τροπολογία 281
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα 
του EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα εμπόδια που συνδέονται με το 
οικολογικό σήμα και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του και στις υπηρεσίες 
οικοτουρισμού, ως συμπλήρωμα του 
EMAS για τον τουρισμό, και να 
δημιουργήσει μηχανισμούς για τη 
υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των 
πιστοποιήσεων·

Or. en

Τροπολογία 282
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Patrizia Toia, Rovana 
Plumb, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει τη σημασία της 
προώθησης της μετάβασης από τον 
μαζικό τουρισμό σε άλλες μορφές 
πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού· 
υπογραμμίζει ότι η κακή διαχείριση μη 
βιώσιμων τουριστικών ροών και η 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μπορούν να έχουν 
τεράστιο αντίκτυπο στη φύση και τους 
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς· 
επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που έχουν 
ήδη αναληφθεί σε επίπεδο κρατών μελών 
και σε τοπικό επίπεδο, όπως η 
κατεύθυνση των τουριστικών ροών σε 
λιγότερο γνωστούς και μικρούς, 
απομονωμένους προορισμούς, όπως 
χωριά, χρησιμοποιώντας βιώσιμους 
τρόπους μεταφοράς ή εικονικές 
επισκέψεις·

Or. en

Τροπολογία 283
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εθνικούς φορείς τουρισμού και τη 
βιομηχανία να ενισχύσουν τον συντονισμό 
των κριτηρίων και την εφαρμογή των 
υφιστάμενων σημάτων ποιότητας στην 
Ένωση, και προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
ο εν λόγω συντονισμός, η Επιτροπή 
πρέπει να υποστηρίζει τοπικές 
πρωτοβουλίες και να λαμβάνει υπόψη 
αυτήν την πιστοποίηση κατά την επιλογή 
φορέων σε προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων·

Or. pt
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Τροπολογία 284
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Dominique 
Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν συστήματα παροχής 
κινήτρων που μπορούν να 
ενεργοποιήσουν επενδύσεις με στόχο την 
ανακαίνιση του τουριστικού κτιριακού 
δυναμικού, μέσω της βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 
σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους 
του 2030 και του 2050, καθώς και μέσω 
της εξέλιξής τους σε πιο σύγχρονα, 
έξυπνα και διασυνδεδεμένα.

Or. en

Τροπολογία 285
Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού κουπονιού διακοπών, σε 
συνδυασμό με την ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση τουριστικών 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι χαμηλότερου 
οικονομικού επιπέδου ταξιδιώτες και οι 
πιο συνετές δραστηριότητες·

Or. fr

Τροπολογία 286
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Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επικροτεί την πρωτοβουλία 
DiscoverEU που δίνει στους κυρίως 
στους νέους την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω 
εμπειριών μάθησης·

Or. el

Τροπολογία 287
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συγχαίρει την Επιτροπή για τη 
σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα 
του Τουρισμού 8και ζητεί να 
επαναληφθούν οι εργασίες της και να 
αναθεωρηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για 
τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 
2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη 
συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών·

διαγράφεται

_________________
8 Ομάδα «Βιωσιμότητα του τουρισμού»

Or. de

Τροπολογία 288
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19. συγχαίρει την Επιτροπή για τη 
σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα 
του Τουρισμού8 και ζητεί να 
επαναληφθούν οι εργασίες της και να 
αναθεωρηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για 
τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 
2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη 
συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών·

19. συγχαίρει την Επιτροπή για τη 
σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα 
του Τουρισμού8 και ζητεί να 
επαναληφθούν οι εργασίες της και να 
αναθεωρηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για 
τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 
2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη 
συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών· πιστεύει ότι η Ομάδα για τη 
Βιωσιμότητα του Τουρισμού μπορεί να 
χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων στον τομέα 
του βιώσιμου τουρισμού, να παρουσιάσει 
καινούρια εργαλεία και πρωτοβουλίες για 
την αξιολόγηση του κοινωνικού και 
οικολογικού αντικτύπου των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον 
τουρισμό, να εντάξει τους ταξιδιώτες και 
να τους ενημερώσει για τις διάφορες 
επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους·

_________________ _________________
8 Ομάδα «Βιωσιμότητα του τουρισμού» 8 Ομάδα «Βιωσιμότητα του τουρισμού»

Or. pt

Τροπολογία 289
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συγχαίρει την Επιτροπή για τη 
σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα 
του Τουρισμού8 και ζητεί να 
επαναληφθούν οι εργασίες της και να 
αναθεωρηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για 
τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 
2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη 
συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών·

19. συγχαίρει την Επιτροπή για τη 
σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα 
του Τουρισμού8 και ζητεί να 
επαναληφθούν οι εργασίες της και να 
αναθεωρηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για 
τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 
2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη 
συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

_________________ _________________
8 Ομάδα για τη Βιωσιμότητα του 8 Ομάδα για τη Βιωσιμότητα του 
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Τουρισμού (TSG) Τουρισμού (TSG)

Or. en

Τροπολογία 290
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία που θα διαπιστώνει το 
οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα 
των ταξιδιών και θα βασίζεται σε 
τέσσερις παραμέτρους: τις μεταφορές, τη 
διαμονή, τη διατροφή και τις 
δραστηριότητες· πιστεύει ότι η 
νομοθεσία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αξιολόγηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
τουρισμού στην εδαφική επικράτεια·

Or. it

Τροπολογία 291
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει τη σημασία του 
στατιστικού πλαισίου για την εκτίμηση 
της βιωσιμότητας του τουρισμού (SF-
MST) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού, το οποίο στοχεύει στην 
ενσωμάτωση των στατιστικών για τις 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές διαστάσεις του βιώσιμου 
τουρισμού.

Or. en
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Τροπολογία 292
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη μετρικών 
δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις του 
τουρισμού στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη 
λήψη αποφάσεων από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, καλεί τη Eurostat να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας, υπερτουρισμού 
και υποτουρισμού, και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
692/2011·

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη μετρικών 
δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις του 
τουρισμού στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη 
λήψη αποφάσεων από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, καλεί τη Eurostat να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη 
συλλογή δεδομένων και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
692/2011· τονίζει τις τεράστιες 
δυνατότητες που έχουν τα μαζικά 
δεδομένα και τα επικαιροποιημένα 
δεδομένα (π.χ. για την προέλευση και τον 
τύπο κρατήσεων, τη διάρκεια των 
διαμονών, τον μέσο όρο ποσών που 
δαπανώνται με ανάλυση ανά κατηγορία) 
για την κατανόηση της εξέλιξης των 
τουριστικών ροών και των αλλαγών στη 
ζήτηση, την προσαρμογή της προσφοράς 
και την υλοποίηση κατάλληλων 
πολιτικών, με στόχο τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας και την ενίσχυση 
ανεξερεύνητων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 293
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
μετρικών δεδομένων σχετικά με τις 
επιπτώσεις του τουρισμού στη 

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη ακριβών 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 
σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού 



AM\1217609EL.docx 149/235 PE660.207v01-00

EL

βιωσιμότητα εμποδίζει τη λήψη 
αποφάσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, καλεί τη Eurostat να δημιουργήσει 
ένα πλαίσιο αναφοράς για τη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με τα κριτήρια 
βιωσιμότητας, υπερτουρισμού και 
υποτουρισμού, και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
692/2011·

στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη λήψη 
αποφάσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, καλεί τη Eurostat να δημιουργήσει 
ένα πλαίσιο αναφοράς για τη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με τα κριτήρια 
βιωσιμότητας, υπερτουρισμού και 
υποτουρισμού, και να εξετάσει εάν ο 
ορισμός των «τουριστών» που 
χρησιμοποιείται στις στατιστικές πρέπει 
να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και 
άλλους τύπους ταξιδιωτών, και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
692/2011·

Or. en

Τροπολογία 294
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη μετρικών 
δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις του 
τουρισμού στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη 
λήψη αποφάσεων από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, καλεί τη Eurostat να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας, υπερτουρισμού και 
υποτουρισμού, και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
692/2011·

20. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη μετρικών 
δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις του 
τουρισμού στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη 
λήψη αποφάσεων από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, καλεί τη Eurostat να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας, συνθηκών 
εργασίας, υπερτουρισμού και 
υποτουρισμού, και ζητεί την 
επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
692/2011·

Or. en

Τροπολογία 295
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. προτείνει την ανάπτυξη ειδικής 
πλατφόρμας ορθών πρακτικών μέσω της 
οποίας θα ανταλλάσσονται εμπειρίες και 
θα προωθείται η δημιουργία συστημάτων 
που καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη, την 
πρόληψη και την ειδοποίηση των 
ταξιδιωτών σχετικά με υψηλά επίπεδα 
κορεσμού μέσω της χρήσης των μαζικών 
δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και 
των συστημάτων μέτρησης της 
παρουσίας σε καθορισμένες τοποθεσίες· 
ενθαρρύνει την ενσωμάτωση ανάλογων 
εργαλείων στους δείκτες βιωσιμότητας 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Τουριστικών Δεικτών·

Or. es

Τροπολογία 296
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 
και την ψηφιοποίηση·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 
και την ψηφιοποίηση· καλεί την Επιτροπή 
να προωθήσει τις συνεργασίες συλλογής 
δεδομένων για τον τουρισμό, ώστε να 
ενισχυθούν πολλές ΜΜΕ του τομέα όσον 
αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και 
αξιοποίηση των δεδομένων που 
παράγουν, να μπορέσουν να επωφεληθούν 
πλήρως από την οικονομία δεδομένων 
και να εφαρμόζουν βιώσιμες λύσεις·
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Or. en

Τροπολογία 297
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 
και την ψηφιοποίηση·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 
και την ψηφιοποίηση καθώς τα τελευταία 
αυτά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για 
τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του τομέα, 
καθώς και για την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών και μιας ευρύτερης 
προσφοράς υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 298
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 



PE660.207v01-00 152/235 AM\1217609EL.docx

EL

και την ψηφιοποίηση· και την ψηφιοποίηση αλλά και 
ρυθμίζοντας τη δραστηριότητα των 
διαδικτυακών πλατφορμών κρατήσεων 
και διαμεσολάβησης κρατήσεων·

Or. it

Τροπολογία 299
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
συμπεριλάβει τον τουρισμό στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
και την καλεί να συμπεριλάβει τον 
τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης των 
κοινών χώρων δεδομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις 
να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία 
και την ψηφιοποίηση·

21. επιδοκιμάζει την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα και την 
πρόταση για δημιουργία κοινών 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
δημιουργήσει έναν χώρο δεδομένων για 
τον τουρισμό, παρέχοντας τη δυνατότητα 
στις τουριστικές επιχειρήσεις να 
προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία και 
την ψηφιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 300
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού 
για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
(COM/2018/238 τελικό) αποτελεί ένα 
βήμα προς την επίτευξη ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ που 
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ανταγωνίζονται απέναντι σε μεγάλες 
εταιρείες σε αγορές ψηφιακών 
υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται επίσης 
με τον τουρισμό, και ζητεί την 
ολοκλήρωσή της μετά την προσαρμογή 
και ευθυγράμμισή της με τη νέα ψηφιακή 
στρατηγική που καθόρισε η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για τη διαμόρφωση 
του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, 
της 19ης Φεβρουαρίου 2020 (COM(2020) 
67 τελικό)·

Or. en

Τροπολογία 301
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. η άμεση πρόσβαση, για 
στατιστικούς σκοπούς, σε δεδομένα που 
έχουν ήδη συλλεχθεί και αφορούν τους 
καταγεγραμμένους αριθμούς επισκεπτών 
στα τουριστικά καταλύματα, θα ευνοούσε 
την παρακολούθηση των τουριστικών 
ροών σε πραγματικό χρόνο και θα 
προσέφερε μεγαλύτερη αναλυτική 
ικανότητα σε σχέση με τις στρατηγικές 
και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στον 
νομοθετικό και τον οικονομικό τομέα·

Or. it

Τροπολογία 302
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
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τη βιοτεχνική συνιστώσα της τουριστικής 
αλυσίδας εφοδιασμού με τη λήψη ειδικών 
μέτρων υπέρ της βιοτεχνίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη 
απλούστευση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, υιοθετώντας επιπλέον 
βιώσιμα μοντέλα αναζωογόνησης των 
ιστορικών κέντρων·

Or. it

Τροπολογία 303
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει τη δημιουργία μιας 
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας 
(KIC) για τον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 304
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. παροτρύνει την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους 
τοπικούς φορείς να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων στις 
εταιρείες πλατφορμών, οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν άνισα εργασιακά 
δικαιώματα σε σύγκριση με τομείς εκτός 
του διαδικτύου, μέσω της εξομάλυνσης 
της εργασιακής τους κατάστασης όσον 
αφορά την κοινωνική προστασία, τους 
μισθούς και τον χρόνο εργασίας, καθώς 
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και μέσω της καθιέρωσης 
εποικοδομητικών διαβουλεύσεων με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που τους εκπροσωπούν· τονίζει ότι η 
πανδημία της COVID-19 αύξησε την 
έκθεση αυτών των εργαζομένων στην 
ασθένεια, αυξάνοντας αυτήν την 
ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 305
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. παροτρύνει όλους τους φορείς της 
διοίκησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
παρακολουθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, 
ιδίως εκείνων που καταλήγουν στη μαύρη 
αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 306
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
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πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· 
υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο όλα τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν σύγχρονες, 
ασφαλείς και βιώσιμες υποδομές 
μεταφορών, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι μετακινήσεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ και να καταστούν οι 
περιφερειακές και απομακρυσμένες 
περιοχές πιο προσβάσιμες για τους 
Ευρωπαίους και διεθνείς τουρίστες· 
τονίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στις ελλιπείς διασυνοριακές συνδέσεις και 
την ολοκλήρωσή τους, και στην τήρηση 
των προθεσμιών για τα δίκτυα TEN-T το 
2030 και το 2050·

Or. en

Τροπολογία 307
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Massimo Casanova, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· 
υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογίες που 
απαιτούνται για τη διαλειτουργικότητα 
και τη διατροπικότητα του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων πρέπει να αποτελούν 
οικονομική ευκαιρία για τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη μέλη, 
επιτρέποντάς τους έτσι να γίνουν 
περίφημοι καινοτόμοι φορείς που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς την 
καθαρή κινητικότητα ενώ παράλληλα 
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συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
του τομέα του τουρισμού·

Or. fr

Τροπολογία 308
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι προκειμένου να 
μπορούν να πετύχουν τους ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς στόχους για το κλίμα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης, να 
επενδύσουν στη μετάβαση σε οχήματα 
μηδενικών εκπομπών και βιώσιμους 
τρόπους μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης 
με μέσα σταθερής τροχιάς και της 
ποδηλασίας, με ιδιαίτερη στήριξη των 
φορέων δημόσιων συγκοινωνιών, οι 
οποίοι έχουν υποστεί σημαντική μείωση 
των εσόδων τους, καθώς και να 
επενδύσουν σε πλατφόρμες που 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και 
τη διατροπικότητα του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων μέσω της ανάπτυξης 
υπηρεσιών έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων 
και τεχνολογίας απρόσκοπτης 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 309
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα ταξίδια έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο κλίμα, πιστεύει 
ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης, να 
επενδύσουν στη μετάβαση σε καθαρότερα 
καύσιμα και σε πλατφόρμες που 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και 
τη διατροπικότητα του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων· πιστεύει ότι η 
τουριστική κινητικότητα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη χρήση των πιο βιώσιμων 
μέσων μεταφοράς καθώς επίσης να 
προωθεί ελκυστικές τοπικές τουριστικές 
επιλογές οι οποίες προκαλούν μικρότερο 
οικολογικό ταξιδιωτικό αποτύπωμα·

Or. en

Τροπολογία 310
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη 
διατροπικότητα του συστήματος έκδοσης 
εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να αυξήσουν τις επενδύσεις 
στη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα και 
βιώσιμες υπηρεσίες συλλογικών 
μεταφορών, μέσω της βελτίωσης της 
σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας σε 
περιφερειακό, αστικό και τοπικό επίπεδο, 
παράλληλα με την ενίσχυση της 
ανάπτυξης των ψηφιακών πλατφορμών 
(«Κινητικότητα ως υπηρεσία») που 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητατου 
συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις 
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υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 311
Barbara Thaler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ένωσης, να επενδύσουν 
στη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα 
και σε πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη 
διατροπικότητα του συστήματος έκδοσης 
εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα, οπότε η απαλλαγή από τον 
άνθρακα στον τομέα των μεταφορών δεν 
πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο ούτε 
στην προσβασιμότητα ούτε και στο 
κόστος των μεταφορών από και προς 
τουριστικούς προορισμούς· καλεί, κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη να προβούν 
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες όσον 
αφορά την απαιτούμενη μεταφορά 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων πραγματικού χρόνου, 
προκειμένου να εξουσιοδοτήσουν 
ανεξάρτητες πλατφόρμες, μέσω των 
οποίων θα προσφέρονται εισιτήρια για 
διασυνοριακές και διατροπικές 
μετακινήσεις από πόρτα σε πόρτα, τα 
οποία θα συνδυάζουν όλους τους τρόπους 
μεταφοράς·

Or. de

Τροπολογία 312
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
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κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, και 
στη συνδεσιμότητα απομακρυσμένων, 
αραιοκατοικημένων και νησιωτικών 
περιοχών, οι οποίες έχουν πολλές 
δυνατότητες βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 313
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα, σε καθαρότερους 
τρόπους μεταφοράς, όπως οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές, στην 
επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου σε 
περιφέρειες όπου αυτό είναι σε 
υποανάπτυκτο στάδιο, και σε πλατφόρμες 
που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα 
και τη διατροπικότητα του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 314
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη 
διατροπικότητα του συστήματος έκδοσης 
εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα, να προωθήσουν 
τις συλλογικές μετακινήσεις και να 
εξετάσουν λύσεις βελτίωσης των φυσικών 
και ψηφιακών υποδομών, π.χ. επενδύσεις 
σε κόμβους κινητικότητας, και της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 315
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα στον τομέα των 
μεταφορών, ώστε να είναι πιο προσιτός 
σε άτομα με αναπηρία, και σε πλατφόρμες 
που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα 
και τη διατροπικότητα του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων·

Or. ro

Τροπολογία 316
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα, όπως το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και το 
συμπιεσμένο φυσικό αέριο, οι 
συσσωρευτές ιόντων λιθίου, το υδρογόνο, 
οι κυψέλες καυσίμου και η 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά, και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 317
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα για όλους τους 
τρόπους μεταφοράς, στις σιδηροδρομικές 
γραμμές για την προώθηση του 
εσωτερικού τουρισμού και σε πλατφόρμες 
που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα 
και τη διατροπικότητα του συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων·

Or. pt

Τροπολογία 318
Mario Furore, Laura Ferrara
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε καθαρότερα καύσιμα και σε 
πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. σημειώνει ότι η τουριστική 
δραστηριότητα συνδέεται στενά με την 
κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, να επενδύσουν στη μετάβαση 
σε μια οικονομία με μηδενικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον· θεωρεί επίσης 
απαραίτητη την ευρωπαϊκή υποστήριξη 
σε πλατφόρμες που διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα 
του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

Or. it

Τροπολογία 319
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. σημειώνει ότι το Έτος 
Σιδηροδρόμων μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία ευαισθητοποίησης του κοινού 
σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό και τις 
νέες τουριστικές διαδρομές που μπορούν 
να ανακαλύψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες 
χάρη στις σιδηροδρομικές συνδέσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων θα πρέπει να αποτελέσει 
επίσης ευκαιρία να προβληθούν 
περισσότερο και να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά 
τις ιστορικές και γραφικές 
σιδηροδρομικές διαδρομές σε ολόκληρη 
την Ευρώπη·

Or. el
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Τροπολογία 320
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει την ανάγκη για όλα τα 
κράτη μέλη να έχουν ένα ανεπτυγμένο, 
έξυπνο, ασφαλές και βιώσιμο 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών που να 
διευκολύνει την κινητικότητα, τη 
συνδεσιμότητα και την εδαφική 
προσβασιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ιδίως σε περιφερειακές περιφέρειες, 
νησιά και άκρως απόκεντρες περιοχές, 
προκειμένου να προωθηθεί και να 
ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός και ο διεθνής 
τουρισμός· καλεί τα κράτη μέλη να 
διαθέτουν κατάλληλο σχεδιασμό για την 
ολοκλήρωση του δικτύου TEN-T, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος και του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 321
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξει το δίκτυο 
EuroVelo για την προώθηση του 
ποδηλατικού και βιωματικού τουρισμού 
και ενθαρρύνει την ολοκλήρωση και τη 
βελτίωση του εν λόγω δικτύου μέσω της 
δημιουργίας συνεργειών με τοπικές 
τουριστικές πρωτοβουλίες οι οποίες 
υλοποιούνται στις διαδρομές του δικτύου 
ή πλησίον αυτών· ενθαρρύνει την 
προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών 
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ποδηλάτων ώστε ο τουρισμός αυτού του 
είδους να καταστεί περισσότερο 
προσβάσιμος για όλους τους χρήστες· 
προτείνει την προώθηση τουριστικών 
πακέτων που συνδυάζονται με άλλες 
βιώσιμες προσφορές·

Or. es

Τροπολογία 322
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς 
ακολουθώντας το μοντέλο της 
πρωτοβουλίας «Calypso» που θα 
επιτρέπει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
να χρησιμοποιούν εθνικά τουριστικά 
κουπόνια σε συμβεβλημένα καταλύματα 
σε άλλα κράτη μέλη που προσφέρουν 
επίσης πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 
στους πολίτες τους· σημειώνει ότι πολλά 
κράτη μέλη εφαρμόζουν τέτοια 
προγράμματα με πολύ καλά 
αποτελέσματα και πιστεύει ότι θα ήταν 
ιδιαίτερα θετικό να καταστούν τα 
συστήματα αυτά διαλειτουργικά σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 323
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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22α. τονίζει ότι στο πλαίσιο του έτους 
2021 ως Ευρωπαϊκού Έτους 
Σιδηροδρόμων και λόγω της ανάγκης 
μείωσης των εκπομπών του τουρισμού 
που σχετίζονται με τις μεταφορές, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις 
σιδηροδρομικές μετακινήσεις· ως εκ 
τούτου καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
δημιουργίας και της αποκατάστασης των 
ελλιπών περιφερειακών διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών συνδέσεων και της 
προώθησης των νυχτερινών τρένων ως 
βιώσιμης εναλλακτικής των 
αερομεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 324
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επιδοκιμάζει την πρόταση για τη 
θέσπιση του «Ευρωπαϊκού Έτους 
Σιδηροδρόμων 2021» και τονίζει ότι 
μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την 
προώθηση των σιδηροδρομικών 
μεταφορών ως μέσου μετάβασης σε 
τουριστικούς προορισμούς, ιδίως 
αγροτικούς και περιφερειακούς, και σε 
απομακρυσμένες εσωτερικές περιοχές, 
όπου αυτό είναι εφικτό· καλεί τα κράτη 
μέλη να οργανώσουν πρωτοβουλίες που 
προωθούν τις συνέργειες μεταξύ των 
σιδηροδρομικών μεταφορών και του 
βιώσιμου τουρισμού·

Or. en
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Τροπολογία 325
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι μέσω της ανάπτυξης 
βιώσιμων υποδομών μεταφορών και 
συνδέσεων κινητικότητας, μπορεί να 
επιτευχθεί η διαφοροποίηση του 
τουρισμού, να αποκομιστούν οφέλη για 
τις παραδοσιακά απομονωμένες περιοχές, 
όπως τα νησιά, οι ορεινές και οι 
αγροτικές περιοχές, να αποφευχθεί έτσι η 
συγκέντρωση τουριστικών ροών 
παράλληλα με τη διατήρηση των 
τουριστικών όγκων·

Or. en

Τροπολογία 326
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
μεταφορών και της κινητικότητας ως 
βασικών παραγόντων για την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, 
και τονίζει την ανάγκη για έξυπνη και 
βιώσιμη προσέγγιση της κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 327
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. πιστεύει ότι οι διασυνοριακές 
διαδρομές για δραστηριότητες του 
υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου του 
αγροτικού, ορεινού ή ναυτικού τουρισμού, 
οι οποίες προωθούνται μέσω ειδικών 
δικτύων που στηρίζονται με κονδύλια της 
ΕΕ, μπορούν να διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο στη σύνδεση περιφερειών 
διαφόρων κρατών μελών, καθώς 
εκτρέπουν τις τουριστικές ροές 
αποτελεσματικά, αυξάνοντας τη 
βιωσιμότητα του τουρισμού παράλληλα 
με την παροχή ευκαιριών για την 
ενίσχυση του τουρισμού σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 328
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επισημαίνει το δυναμικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών όσον αφορά 
τις βιώσιμες μεταφορές και υπογραμμίζει 
ότι υπάρχει ήδη στην Ένωση ένα 
σιδηροδρομικό δίκτυο σε λειτουργία, το 
οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες για την 
ενίσχυση του βιωματικού τουρισμού· 
ενθαρρύνει την κατάρτιση ευρωπαϊκού 
καταλόγου ελκυστικών σιδηροδρομικών 
διαδρομών, καθώς και τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένων τουριστικών προσφορών 
που να συνδέονται με αυτές·

Or. es

Τροπολογία 329
Tilly Metz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επισημαίνει τη σημασία της 
επένδυσης σε αστικές και 
διαπεριφερειακές υποδομές ποδηλασίας 
για την προώθηση του ποδηλατικού 
τουρισμού· είναι της άποψης ότι το 
EuroVelo πρέπει να θεωρείται ως άλλο 
ένα TEN-T (Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών) ούτως ώστε οι υποδομές 
ποδηλασίας να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο 
άμεσες, καλύτερα ενσωματωμένες και 
συνδεδεμένες·

Or. en

Τροπολογία 330
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν 
επειγόντως την έλλειψη βιώσιμων 
εναλλακτικών μετακίνησης και να 
επενδύσουν στην ανάπτυξη και 
αναζωογόνηση των σιδηροδρομικών 
διαδρομών μεγάλων αποστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών 
τρένων, ούτως ώστε οι μετακινήσεις 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα να 
αποτελέσουν μια πιο ελκυστική επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 331
Rovana Plumb, István Ujhelyi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στήριξη των μεταφορών με 
λεωφορεία και των σιδηροδρομικών 
μεταφορών (βασικών τρόπων τοπικών 
και περιφερειακών μεταφορών) είναι 
μικρότερη από τη στήριξη της 
αεροπορίας, γεγονός που συντελεί στην 
άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη 
χρηματοδότηση πιο βιώσιμων μορφών 
μεταφοράς· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη ισχυρή δέσμευση για την 
ενίσχυση των ευκαιριών βιώσιμης 
κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη μέσω 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, και 
επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή 
συμπεριέλαβε την ενίσχυση της συμβολής 
του σιδηροδρομικού τομέα στον βιώσιμο 
τουρισμό της ΕΕ ως έναν από τους 
στόχους για το 2021·

Or. en

Τροπολογία 332
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον ρόλο του 
τουρισμού στο πλαίσιο των φιλοδοξιών 
για την κυκλική οικονομία της ΕΕ μέσω 
της ενίσχυσης του εφοδιασμού κλιματικά 
ουδέτερων προϊόντων, της χρήσης 
καθαρής ενέργειας, της μείωσης της 
χρήσης βλαβερών χημικών και 
πλαστικών μιας χρήσης, της υλοποίησης 
διαδικασιών ανακύκλωσης όμβριων 
υδάτων και οικιακών λυμάτων και της 
διευκόλυνσης της ανακύκλωσης 
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αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 333
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. υπογραμμίζει τα οφέλη που 
προσφέρει ο αγροτικός και ο αγροτικός-
οικολογικός τουρισμός και καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες που αυξάνουν 
την αξία των τοπικών προϊόντων, 
δημιουργούν πρόσθετες πηγές 
εισοδήματος για τις αγροτικές περιοχές, 
δημιουργούν δίκαιες και ποιοτικές 
ευκαιρίες απασχόλησης και αυξάνουν τα 
κοινωνικά οφέλη για τους ντόπιους 
κατοίκους· ειδικότερα, καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει συμμετοχικά, 
συνεργατικά και συνεταιριστικά σχέδια 
στα οποία εμπλέκονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι κάτοικοι των κοινοτήτων 
υποδοχής και οι επισκέπτες·

Or. en

Τροπολογία 334
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. ζητεί από τα κράτη μέλη 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
εκπροσώπων των περιφερειών της ΕΕ 
ώστε να επεξεργαστούν πρωτοβουλίες για 
τη σύνδεση των σιδηροδρομικών 
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ταξιδιών με τις πολιτιστικές εξερευνήσεις 
και τον πολιτιστικό τουρισμό, μόλις 
τερματιστεί η κρίση, και την ανάπτυξη 
του προγράμματος #DiscoverEU για την 
προώθηση ευκαιριών σιδηροδρομικού 
τουρισμού κατά τη διάρκεια και μετά από 
το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 
(EYR2021)·

Or. en

Τροπολογία 335
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ε. υπογραμμίζει τη σημασία του 
πολιτισμού και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στον ευρωπαϊκό τουρισμό· 
ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για 
τον πολιτισμό και τις τοποθεσίες 
πολιτιστικής κληρονομιάς και καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το τρέχον 
στρατηγικό πλαίσιο για τον πολιτισμό· 
επιπλέον, τονίζει ότι οι επενδύσεις σε 
τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
πρέπει να θεωρούνται ως πηγή 
οικονομικής ανάπτυξης χωρίς να 
παραβλέπεται η εγγενής τους αξία ως 
κομμάτι της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς που πρέπει να 
προστατεύεται, ιδίως από την κλιματική 
αλλαγή και τον υπερτουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 336
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνοι Προορισμοί» 
και τις πτυχές της δράσης για την 
υλοποίησή του·

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνοι Προορισμοί» 
και τις πτυχές της δράσης για την 
υλοποίησή του· σε αυτό το νέο πλαίσιο, η 
αξιοποίηση πολιτιστικών κέντρων όπως 
μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, 
αρχαιολογικοί χώροι, μαζί με την 
ενσωμάτωση ευρωπαϊκών τουριστικών 
πολιτικών στις εθνικές και περιφερειακές 
πολιτικές, η ενίσχυση της εδαφικής 
αριστείας, των μνημείων της ΟΥΝΕΣΚΟ, 
των αρχαιολογικών, θαλάσσιων και 
φυσικών πάρκων, των χωριών, θα έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την αύξηση της 
ελκυστικότητας του διεθνούς τουρισμού· 
ακριβώς για αυτούς τους λόγους, είναι 
σημαντικό να εφαρμοστούν οι 
τουριστικές πολιτικές των εδαφικών 
περιοχών για να δοθεί έμφαση στα 
ιδιότυπα τοπικά χαρακτηριστικά 
(κινητήρια δύναμη για την επανεκκίνηση 
του τουρισμού) ενθαρρύνοντας την 
προώθηση της ποιότητας και την 
ποιοτική βιοτεχνία, ειδικά εάν στοχεύουν 
στα μονοπάτια της γεύσης, της γνώσης 
και της παράδοσης· μόνο η ισχυρή 
αναγνωρισιμότητα των προϊόντων 
αριστείας θα μπορέσει να δημιουργήσει 
σημαντική ζήτηση από τους τουρίστες·

Or. it

Τροπολογία 337
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνοι Προορισμοί» 

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνοι Προορισμοί» 
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και τις πτυχές της δράσης για την 
υλοποίησή του·

και τις πτυχές της δράσης για την 
υλοποίησή του· σε αυτό το νέο πλαίσιο, 
είναι θεμελιώδους σημασίας να 
εφαρμοστούν οι τουριστικές πολιτικές 
που συνδέονται με την περιοχή, οι οποίες 
δίνουν έμφαση στα ιδιότυπα τοπικά 
χαρακτηριστικά ως κινητήρια δύναμη για 
τον τουρισμό και ενθαρρύνουν την 
προώθηση της ποιότητας και την 
ποιοτική βιοτεχνία, ειδικά εάν στοχεύουν 
στα μονοπάτια της γεύσης, της γνώσης 
και της παράδοσης· μόνο η ισχυρή 
αναγνωρισιμότητα προϊόντων αριστείας 
θα μπορέσει να δημιουργήσει σημαντική 
ζήτηση από τους τουρίστες· τέλος, η 
αξιοποίηση πολιτιστικών κέντρων όπως 
μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, 
αρχαιολογικοί χώροι, μαζί με την 
ενσωμάτωση ευρωπαϊκών τουριστικών 
πολιτικών στις εθνικές και περιφερειακές, 
η ενίσχυση της εδαφικής αριστείας, των 
μνημείων της ΟΥΝΕΣΚΟ, των 
αρχαιολογικών, θαλάσσιων και φυσικών 
πάρκων, των χωριών, θα έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την αύξηση της 
ελκυστικότητας του διεθνούς τουρισμού·

Or. it

Τροπολογία 338
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Massimo Casanova, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να καταστήσουν μόνιμο θεσμό 
την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Έξυπνου 
Τουρισμού, με ευρύτερα και δικαιότερα 
κριτήρια·

24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να καταστήσουν μόνιμο θεσμό 
την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Έξυπνου 
Τουρισμού, με ευρύτερα και δικαιότερα 
κριτήρια, με την προώθηση της τοπικής 
οικονομίας και των τοπικών 
βιομηχανιών·

Or. fr
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Τροπολογία 339
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να καταστήσουν μόνιμο θεσμό 
την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Έξυπνου 
Τουρισμού, με ευρύτερα και δικαιότερα 
κριτήρια·

24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να καταστήσουν μόνιμο θεσμό 
την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Έξυπνου 
Τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 340
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
και οι μεταφορές με υπεραστικά 
λεωφορεία και πούλμαν (βασικοί τρόποι 
μεταφοράς σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο) λαμβάνουν λιγότερη στήριξη 
από τις αεροπορικές μεταφορές και ότι, 
ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση πιο 
βιώσιμων τρόπων μεταφοράς υπόκειται 
σε μεγαλύτερη πίεση· ζητεί ισχυρότερη 
δέσμευση για προοδευτική αύξηση των 
ευκαιριών βιώσιμης κινητικότητας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· επαναλαμβάνει 
ότι είναι αναγκαία η προώθηση των 
νυχτερινών τρένων μεγάλων αποστάσεων 
και υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το 2021 είναι η βελτίωση 
της συμβολής του σιδηροδρομικού τομέα 
στον βιώσιμο τουρισμό στην ΕΕ·
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Or. it

Τροπολογία 341
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ζητεί τη δημιουργία 
περιφερειακών εκκολαπτηρίων 
τουριστικών επιχειρήσεων, με 
χρηματοδότηση της ΕΕ, με σκοπό τη 
συγκέντρωση γνώσεων, την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη 
κοινών προγραμμάτων οικολογικού 
τουρισμού· παροτρύνει τις περιφέρειες με 
παρόμοιες τουριστικές αγορές να 
συνεργαστούν τόσο για την ανάκαμψη 
όσο και για το μέλλον της φάσης της 
διπλής μετάβασης για την προώθηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για τμήματα 
του τουρισμού που παρουσιάζουν κοινό 
ενδιαφέρον·

Or. en

Τροπολογία 342
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει τη διοργάνωση ενός 
Ευρωπαϊκού έτους βιώσιμου τουρισμού 
το 2021 ή το2022 το οποίο θα συμβάλλει 
ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σε 
επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέψει τη 
δρομολόγηση σχετικών δραστηριοτήτων 
σε ολόκληρη την ΕΕ·
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Τροπολογία 343
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να συστήσει μια ειδική ομάδα, στο 
πλαίσιο του τομέα του τουρισμού, με 
αντικείμενο την αξιολόγηση των μέτρων 
ασφάλειας που σχεδιάζονται από τον 
τομέα της κρουαζιέρας και την 
ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με 
την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 344
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει και να προωθήσει τον 
βιώσιμο και στρατηγικό τουρισμό που 
λαμβάνει υπόψη πάρκα, περιβαλλοντικά 
αγαθά, ιστορικές κατοικίες, μονοπάτια 
και δάση·

Or. it

Τροπολογία 345
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. Συγχαίρει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το βραβείο πόλης φιλικής 
προς τα άτομα με αναπηρία και ζητεί την 
υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 346
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν το Ευρωπαϊκό 
Έτος Βιώσιμου Τουρισμού έως το 2025·

Or. it

Τροπολογία 347
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· στον 
παράκτιο και στον θαλάσσιο τουρισμό 
απεικονίζεται θετική και πολύ σημαντική 
ανταπόκριση όσον αφορά τους αριθμούς 
των τουριστών κατά την πρόσφατη 
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θερινή περίοδο· το σημαντικό αυτό 
στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
πορεία προς τη γενικότερη ανάκαμψη 
αυτού του τύπου τουρισμού που είναι 
μεταξύ των βαρύτερα πληγέντων από την 
κατάσταση έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης·

Or. it

Τροπολογία 348
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι η στρατηγική για τον 
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό είναι 
μέρος μόνο της στρατηγικής 
μακροπρόθεσμης βιώσιμης γαλάζιας 
ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια στρατηγική βιώσιμου 
τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
άλλα στοιχεία της στρατηγικής, όπως η 
ενέργεια, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και 
η χρήση φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 349
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει την 
ανάγκη προώθησης του διαλόγου για τη 
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη 
του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού 
μεταξύ των κρατών μελών, των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
εκπροσώπων μεμονωμένων βιομηχανιών 
και της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
φορέων·

Or. pl

Τροπολογία 350
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να προετοιμάσει αντίστοιχα 
προγράμματα ορεινού τουρισμού και 
αγροτικού τουρισμού, ώστε να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της 
διαφοροποίησης του ευρωπαϊκού τομέα 
τουρισμού·
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Or. en

Τροπολογία 351
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον 
εκσυγχρονισμό των πορθμείων και για 
την ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικών 
μηχανοκίνητων σκαφών·

Or. it

Τροπολογία 352
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες 
και μαρίνες), την υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 
δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο 
και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματα που 
επιτρέπουν την κατεύθυνση του 
παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού 
προς τη βιωσιμότητα, μέσω της παροχής 
στήριξης στις υποδομές, της 
υλικοτεχνικής και επιχειρησιακής 
υποστήριξης και της προώθησης του 
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οικολογικού τουρισμού, της πρόληψης 
της δημιουργίας αποβλήτων και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 353
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. τονίζει ότι ο αγροτικός τουρισμός 
θα μπορούσε να είναι κεντρικής 
σημασίας για τη μετάβαση στον βιώσιμο, 
υπεύθυνο και έξυπνο τουρισμό, επειδή 
είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον, 
σέβεται περισσότερο τις τοπικές 
κοινότητες και ως εκ τούτου είναι πιο 
ανθεκτικός· υπογραμμίζει ότι για την 
ενίσχυση του αγροτικού και βιώσιμου 
τουρισμού γενικά, είναι σημαντικό να 
διαφοροποιηθεί η προσφορά υπηρεσιών, 
να ενισχυθούν νέες πρωτοβουλίες 
συνεργασίας με διάφορους τομείς, να 
προσελκυσθούν νέοι αποδέκτες και να 
αναπτυχθούν νέες βιώσιμες υπηρεσίες·
 

Or. en

Τροπολογία 354
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντάξει τους τοπικούς φορείς των 
αγροτικών περιοχών σε δραστηριότητες 
διαφοροποίησης του εισοδήματος μέσω 
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της δημιουργίας τουριστικών προϊόντων, 
υπηρεσιών ή εμπειριών, στον σχεδιασμό 
νέων πρωτοβουλιών και στην αναζήτηση 
συνεργειών μεταξύ των ήδη 
υφιστάμενων· ενθαρρύνει την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
παραγωγών του πρωτογενούς τομέα 
(γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία) σε 
αυτές τις πρωτοβουλίες, καθώς και τη 
διερεύνηση των εν λόγω πρωτοβουλιών 
ως δίαυλων για τη διάθεση των 
προϊόντων τους στην αγορά και τη 
διάδοση των πολιτιστικών και 
γαστρονομικών παραδόσεών τους·

Or. es

Τροπολογία 355
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναπτύξει πρωτοβουλίες για τον 
ναυτικό και παράκτιο τουρισμό όσον 
αφορά την αναγνώριση των προσόντων 
πλοιάρχου, τους κανόνες ΦΠΑ για 
σκάφη, μαρίνες και αγκυροβόλια, για την 
καταπολέμηση της εποχικότητας και την 
προώθηση διασυνοριακών διαδρομών, 
όπως δίκτυο δρομολογίων για ναυτικό 
τουρισμό, και να δημοσιοποιήσει την 
πορεία του πιλοτικού έργου με τίτλο 
«Εγχειρίδιο για κρουαζιέρες»·

Or. pt

Τροπολογία 356
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. συνιστά ο κλάδος του τουρισμού 
και των μεταφορών να ενισχύσει την 
παροχή κλιματικά ουδέτερων προϊόντων, 
μέσω της χρήσης καθαρής ενέργειας, της 
μείωσης της χρήσης βλαβερών χημικών 
και πλαστικών, και της εφαρμογής 
διαδικασιών ανακύκλωσης όμβριων 
υδάτων και οικιακών αποβλήτων που 
μειώνουν σημαντικά τη ζήτηση για 
πόσιμο νερό από το δίκτυο παροχής, 
καθώς και μέσω της ανακύκλωσης 
αποβλήτων, και να χρησιμοποιούνται 
αυτές οι διαδικασίες πιο συστηματικά·

Or. en

Τροπολογία 357
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλες τις πιθανές συνέργειες 
μεταξύ του τουρισμού και του 
Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων το 
2021, ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο το 
EYR 2021 στον τομέα του τουρισμού και 
να προωθήσει καινοτόμες λύσεις που 
συνδυάζουν εμπειρίες πολιτιστικής 
φιλοξενίας, βιώσιμα ταξίδια (π.χ. 
ιστορικά τρένα), και προβολή της 
τοπικής και αστικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

Or. en

Τροπολογία 358
Magdalena Adamowicz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθεί ο τουρισμός υγείας, ιδίως 
ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός 
ευεξίας, ως ξεχωριστός κλάδος με 
δυνατότητες αυξημένου ανταγωνισμού 
και καινοτομίας σε μελλοντικά μέτρα για 
την ανάπτυξη του τουρισμού στην 
Ευρώπη, υπό το πρίσμα δημογραφικών 
αλλαγών και αυξανόμενης 
ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία·

Or. pl

Τροπολογία 359
Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
έρευνα για την πραγματική τιμολόγηση 
του τουρισμού, καθώς ο βιώσιμος 
τουρισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
ένα σύστημα δίκαιης τιμολόγησης στο 
οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι της αλυσίδας 
αξίας λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο και στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται το 
περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος που 
προκαλείται από την ηχορύπανση

Or. en

Τροπολογία 360
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. εφιστά, εν προκειμένω, την 
προσοχή στην ανάγκη αναζήτησης 
δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των 
περιβαλλοντικών επιταγών και της 
ανάγκης διασφάλισης της 
προσβασιμότητας, με παράλληλη 
αναγνώριση της μοναδικότητας των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών στον εν 
λόγω τομέα μέσω συγκεκριμένων μέτρων 
για τη διατήρηση της οικονομίας τους·

Or. es

Τροπολογία 361
Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την κυκλική οικονομία 
στον τομέα του τουρισμού, μέσω της 
επένδυσης στη διαχείριση αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 
δημιουργίας αποβλήτων και της 
ανακύκλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
πλαστικά και τα απορρίμματα

Or. en

Τροπολογία 362
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. παροτρύνει με έμφαση την 
Επιτροπή να υποβάλει πριν από τα τέλη 
του 2020 ανάλυση ανά χώρα σχετικά με 

26. παροτρύνει με έμφαση την 
Επιτροπή να υποβάλει πριν από τα τέλη 
του 2020 ανάλυση ανά χώρα σχετικά με τα 
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τις αιτούμενες κρατικές ενισχύσεις για 
τον τουρισμό και τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης που χρησιμοποιείται για την 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της νόσου 
COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμοσιμότητας του προγράμματος 
SURE·

αιτούμενα προγράμματα κρατικών 
ενισχύσεων για την αναζωογόνηση του 
τουρισμού και τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης που χρησιμοποιείται για την 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της νόσου 
COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμοσιμότητας του προγράμματος 
SURE·

Or. en

Τροπολογία 363
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. παροτρύνει με έμφαση την 
Επιτροπή να υποβάλει πριν από τα τέλη 
του 2020 ανάλυση ανά χώρα σχετικά με τις 
αιτούμενες κρατικές ενισχύσεις για τον 
τουρισμό και τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης που χρησιμοποιείται για την 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της νόσου 
COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμοσιμότητας του προγράμματος 
SURE·

26. παροτρύνει με έμφαση την 
Επιτροπή να υποβάλει πριν από τα τέλη 
του 2020 ανάλυση ανά χώρα σχετικά με τις 
αιτούμενες και καταβληθείσες κρατικές 
ενισχύσεις για τον τουρισμό και τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης που 
χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση 
των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμοσιμότητας του προγράμματος 
SURE·

Or. de

Τροπολογία 364
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή την 
ενίσχυση και την παράταση του 
προγράμματος SURE για την κάλυψη της 
αποζημίωσης ανεργίας των εργαζομένων 
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και των μισθών των ΜΜΕ. Το εν λόγω 
πρόγραμμα να καλύπτει πλήρως τους 
μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές 
των εργαζομένων στους κλάδους του 
τουρισμού και των μεταφορών οι οποίοι 
απώλεσαν τις θέσεις εργασίας τους λόγω 
πανδημίας, για παράδειγμα σε υπηρεσίες 
εστίασης, ξενοδοχεία, αεροπορικές 
εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, τουριστικά 
λεωφορεία, αεροδρόμια, λιμενικούς 
τερματικούς σταθμούς, ναυτικό τουρισμό 
και υπηρεσίες ξενάγησης, τουλάχιστον 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021·

Or. el

Τροπολογία 365
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. σημειώνει ότι δύο βασικοί 
παράγοντες του τουρισμού, οι μεταφορές 
και η φιλοξενία (καταλύματα) θα 
χρειαστούν μετασχηματισμό σε βάθος 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν σχέδια δράσης για τη 
μετάβαση του τουρισμού σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε 
διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και 
την κοινωνία των πολιτών με σκοπό τη 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του 
τομέα, τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας και τον εντοπισμό ευκαιριών 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 366
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους 
εργαζομένους σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας του κλάδου του τουρισμού, το 
οποίο θα διασφάλιζε αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και κοινωνική 
προστασία εκτός από την αντιμετώπιση 
προκλήσεων του τομέα όπως της 
εποχικής εργασίας και των άτυπων και 
επισφαλών μορφών απασχόλησης· 
επισημαίνει ότι αυτό το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο θα πρέπει να προετοιμαστεί σε 
στενό διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να καλύπτει όλους τους 
τύπους εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 367
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να υποστηριχθεί η ανάκαμψη και η 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη ρευστότητα των 
ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων, 
ιδίως των πολύ μικρών και των μικρών 
επιχειρήσεων·

Or. el

Τροπολογία 368
Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους του 
«Next Generation EU» για τη 
χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης για 
τη μετάβαση του τουρισμού και να 
διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
για τη βιωσιμότητα και την 
ανθεκτικότητα του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 369
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας· τονίζει την ανάγκη για 
καλύτερο συντονισμό μεταξύ του 
ενωσιακού και του τοπικού επιπέδου, για 
την επίλυση του ζητήματος της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, πιθανώς 
μέσω της διάθεσης συμβούλων οι οποίοι 
θα παρέχουν ενεργή βοήθεια σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως σε ΜΜΕ, 
κυρίως όσον αφορά την υποβολή 
αιτήσεων για τη χορήγηση και την 
αποτελεσματική διαχείριση πόρων της 
ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 370
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει επαρκή 
στοχευμένη στήριξη για έργα απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και 
ψηφιοποίησης στον τομέα του τουρισμού, 
καθώς και περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές προϋποθέσεις πρόσβασης στο 
InvestEU για τις πολύ μικρές, τις μικρές 
και τις μεσαίες επιχειρήσεις, για τη 
στήριξη μιας στροφής προς βιώσιμα 
προϊόντα και υπηρεσίες τουρισμού 
καθιστώντας δυνατή την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικών θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 371
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα ψηφιοποίησης και 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
στον τομέα του τουρισμού, με έμφαση στη 
δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων, 
όπως προτείνεται στο πλαίσιο της 
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μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο», καθώς και προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο InvestEU για τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 372
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης στον τομέα του τουρισμού, 
καθώς και προϋποθέσεις πρόσβασης στο 
InvestEU για τις πολύ μικρές, τις μικρές 
και τις μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας 
δυνατή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 
τη δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 373
Søren Gade

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
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στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

στήριξη για έργα βιώσιμου τουρισμού και 
ψηφιοποίησης, καθώς και προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο InvestEU για τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 374
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και να 
διευκολύνει την πρόσβαση στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 375
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

27. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
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Επενδύσεων, να καθιερώσει στοχευμένη 
στήριξη για έργα απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και ψηφιοποίησης 
στον τομέα του τουρισμού, καθώς και 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

Επενδύσεων, να παράσχει στήριξη σε έργα 
προσβασιμότητας, βιωσιμότητας και 
ψηφιοποίησης, καθώς και προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο InvestEU για τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 376
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί απαραίτητη τη συμβολή 
του τουρισμού για να επιτευχθεί κυκλική 
οικονομία· συνιστά τη χρήση προσφορών 
κλιματικά ουδέτερων προϊόντων και 
καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
χρήση τοπικών προϊόντων ως μέρος της 
τουριστικής προσφοράς, ιδίως 
διευκολύνοντας τις συνεργασίες με 
τοπικούς παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων που μπορούν έτσι να 
επωφεληθούν από μια τοπική αγορά· 
ειδικότερα, υπογραμμίζει τη σημασία του 
τουρισμού για την αγροτική ανάπτυξη, ο 
οποίος θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για 
την ανάπτυξη περιοχών που 
περιλαμβάνουν απόμερες γεωργικές 
εκτάσεις με χαμηλή παραγωγικότητα 
αλλά απαραίτητες διότι έχουν αξία από 
πλευράς τοπίου και περιβάλλοντος και για 
την προστασία της βιοποικιλότητας· 
καλεί, υπό αυτήν την έννοια, τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
πλήρως το δυναμικό των σχεδίων 
αγροτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην 
ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα 
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των έργων·

Or. it

Τροπολογία 377
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. επισημαίνει ότι οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η ρομποτική, η εικονική και η 
επαυξημένη πραγματικότητα· σημειώνει 
ότι η χρήση τους απαιτεί επαρκή 
χρηματοδότηση προκειμένου οι 
τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως οι πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
να αποκομίσουν τα οφέλη της 
ψηφιοποίησης· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
τεχνολογικά εκκολαπτήρια και 
επιταχυντές για την παροχή στήριξης και 
τη διευκόλυνση της εμφάνισης και 
ανάπτυξης νέων καινοτόμων τουριστικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 378
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ταμείο 
εγγυήσεων για τον ταξιδιωτικό τομέα, το 
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οποίο θα προσέφερε προστασία στους 
καταναλωτές και τους επιβάτες από 
πιθανή πτώχευση επιχειρήσεων του 
τομέα και θα συνυπήρχε με ήδη 
υπάρχοντα προγράμματα κρατών μελών· 
πιστεύει ότι προκειμένου να συσταθεί 
αυτό το ταμείο, θα απαιτούνταν δημόσιοι 
πόροι, αλλά για τη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότησή του του, όλες οι 
ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές εταιρείες θα 
πρέπει να εγγραφούν στο ταμείο και να 
καταβάλλουν μια ετήσια εισφορά 
αναλόγως των εσόδων τους·

Or. en

Τροπολογία 379
Emmanouil Fragkos, Roberts Zīle, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει νέα προγράμματα για τη 
στήριξη της καινοτομίας του τομέα του 
τουρισμού μέσω της σχεδιαστικής 
σκέψης·

Or. en

Τροπολογία 380
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Dominique 
Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. σημειώνει ότι ένας αυξανόμενος 
αριθμός αγορών τουριστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών γίνεται στο διαδίκτυο· 
αναγνωρίζει τον ενισχυμένο ρόλο των 
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πλατφορμών συνεργατικής οικονομίας ως 
ενδιάμεσων φορέων, και την αξία τους 
όσον αφορά την καινοτομία και τη 
βιωσιμότητα· καλεί την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των επικείμενων νομοθετικών 
πρωτοβουλιών για την ψηφιακή 
οικονομία, να διασφαλίσει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
διαδικτυακών και μη διαδικτυακών 
επιχειρήσεων, αποφεύγοντας τις 
στρεβλώσεις της αγοράς και 
διατηρώντας τον υγιή ανταγωνισμό, 
ιδίως όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ 
ομοτίμων και παρόχων επαγγελματικών 
υπηρεσιών· τονίζει τις επιπτώσεις που 
έχουν, σε αυτό το εξελισσόμενο 
περιβάλλον, οι διαδικτυακές αξιολογήσεις 
και βαθμολογήσεις στις τουριστικές 
εμπειρίες·

Or. en

Τροπολογία 381
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Dominique 
Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. καλεί τα κράτη μέλη, τις αρχές 
της περιφερειακής και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, να ενσωματώσουν πλήρως τον 
κλάδο του τουρισμού στις στρατηγικές 
έξυπνης εξειδίκευσής τους·

Or. en

Τροπολογία 382
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές. 
υπενθυμίζει τη σημασία των χωρίς 
ασυνέχειες σύγχρονων ευρωπαϊκών 
δικτύων TEN-T, και των διασυνοριακών 
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας σε όλη την 
Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι διεθνείς συλλογικές βιώσιμες 
μεταφορές μπορούν να προσφέρουν τις 
δυνατότητές τους ώστε να γίνει ο 
τουρισμός πιο βιώσιμος και με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα σε κάθε εποχή του 
έτους. ως εκ τούτου, παροτρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο 
σχέδιο ώστε να επιτρέψει την 
ολοκλήρωση των κεντρικών δικτύων 
TEN-T με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS) έως το 2030.

Or. en

Τροπολογία 383
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές·

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και την 
προσαρμογή υποδομής για την ενίσχυση 
της κινητικότητας, με μεθόδους 
πρόσβασης σε όλους τους τουριστικούς 
προορισμούς με τους οποίους μπορούν να 
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συνδεθούν ολοκληρωμένες λύσεις: στην 
πραγματικότητα, τονίζεται ότι είναι 
απαραίτητο να ολοκληρωθούν τα δίκτυα 
κινητικότητας για να καταστεί ο 
ευρωπαϊκός τουρισμός ελκυστικός μόλις 
ξαναρχίσουν οι διεθνείς τουριστικές ροές·

Or. it

Τροπολογία 384
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία υπηρεσιών 
διατροπικών μεταφορών χωρίς ασυνέχειες 
(seamless), παράλληλα με τις υφιστάμενες 
βέλτιστες πρακτικές, βελτιστοποιώντας 
τις συνέργειες μεταξύ εθνικών και 
περιφερειακών σιδηροδρομικών 
υποδομών, έξυπνων και βιώσιμων 
υπηρεσιών συλλογικών μεταφορών, και 
τοπικών υποδομών φιλοξενίας για τον 
τουρισμό, με αξιοποίηση της ικανότητας 
των σιδηροδρόμων να φτάνουν σε όλα τα 
είδη προορισμών·

Or. en

Τροπολογία 385
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
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ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές 
σημειώνει στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 
της ενίσχυσης των αστικών κόμβων και 
των δημόσιων συγκοινωνιών για την 
αναθεώρηση του κανονισμού TEN-T·

Or. en

Τροπολογία 386
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και την 
ανάπτυξη συστημάτων έκδοσης ενιαίων 
εισιτηρίων για τα σιδηροδρομικά ταξίδια

Or. en

Τροπολογία 387
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
εφαρμόζονται από τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές
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Or. en

Τροπολογία 388
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

28. ζητεί από την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τη 
μετάβαση σε μια εμπειρία χωρίς 
ασυνέχειες (seamless) στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς και να στραφούν προς 
τους σιδηροδρόμους, παράλληλα με τις 
υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές

Or. en

Τροπολογία 389
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι φορείς της περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
θεωρούν τις μεταφορές ως βασικούς 
συντελεστές της τουριστικής περιπέτειας, 
η οποία ξεκινά με το ίδιο το ταξίδι· 
σημειώνει ως εκ τούτου ότι οι φορείς της 
διοίκησης θα πρέπει να εξετάσουν 
πολιτικές μεταφορών που λαμβάνουν 
υπόψη τον παράγοντα της εποχής, ιδίως 
κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού που οφείλεται 
στον μεγάλο αριθμό επισκεπτών· 
σημειώνει ότι αυτές οι πολιτικές θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, όπως 
τις αεροπορικές ή τις σιδηροδρομικές, 
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καθώς και τις μεταφορές μικρών 
αποστάσεων ή αστικές μεταφορές, όπως 
τα μητροπολιτικά λεωφορεία, ο υπόγειος 
σιδηρόδρομος, οι ιδιωτικές και δημόσιες 
υπηρεσίες και τραμ·

Or. en

Τροπολογία 390
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υποστηρίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερη στήριξη στον ποδηλατικό 
τουρισμό, ο οποίος μπορεί να ωφελήσει 
τις τοπικές οικονομίες καθώς εστιάζει σε 
περιοχές που γενικά εξαιρούνται από τις 
συμβατικές τουριστικές διαδρομές και 
χρησιμοποιεί τοπικές επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει την ανάκτηση των μη 
χρησιμοποιημένων σιδηροδρομικών 
τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
στήριξης έργων με ποδήλατα-τρένα, 
καθώς και την ενεργό υποστήριξη της 
διατροπικότητας ποδηλάτων και τρένων·

Or. it

Τροπολογία 391
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
γραμμές δράσης για τη στήριξη του 
τομέα των αερομεταφορών, ιδίως των 
αεροδρομίων, των αεροπορικών 
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εταιρειών και των φορέων διαχείρισης 
αερολιμένα·

Or. pt

Τροπολογία 392
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει την ηλεκτρονική θεώρηση, 
καθώς και την ταξιδιωτική θεώρηση και 
άλλα μέτρα που θα επιτρέπουν τη νόμιμη 
είσοδο επισκεπτών στην Ένωση·

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για 
την ηλεκτρονική θεώρηση και την 
ταξιδιωτική θεώρηση που θα επιτρέπουν 
τη νόμιμη είσοδο επισκεπτών στην Ένωση· 
ζητεί παράλληλα προτάσεις για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 393
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει ένα σύστημα τυποποιημένης 
σηματοδότησης για τη διαδραστική 
ανατροφοδότηση σχετικά με την 
προσβασιμότητα των προορισμών από 
τις επιχειρήσεις και τους τουρίστες και να 
προωθεί τη χρήση του στον τομέα του 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 394
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Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
ολοκληρωμένη εκστρατεία προβολής, 
προώθησης και επικοινωνίας για την 
προώθηση του ευρωπαϊκού τουριστικού 
κλάδου, τόσο εντός όσο και εκτός της 
ΕΕ, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η 
ανάκαμψή του·

Or. el

Τροπολογία 395
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. τονίζει τη σημαντική συμβολή του 
αθλητισμού στον ευρωπαϊκό τουρισμό 
και επισημαίνει τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από αθλητικές διοργανώσεις 
και δραστηριότητες ενώ παράλληλα δεν 
ξεχνά τη σημασία της βελτίωσης της 
βιωσιμότητας των μεγάλων 
διοργανώσεων· υπογραμμίζει τη σημασία 
της ευρωπαϊκής γαστρονομίας, των 
γαστρονομικών διαδρομών και του τομέα 
των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και 
της τροφοδοσίας (HORECA) για τον 
κλάδο του τουρισμού· τονίζει τη σημασία 
του τουρισμού υγείας και του ιαματικού 
τουρισμού και καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τουριστικές πρωτοβουλίες 
που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση 
του κόστους της υγείας μέσω της 
εφαρμογής μέτρων πρόληψης και της 
μικρότερης κατανάλωσης φαρμάκων· 
πιστεύει ότι η προώθηση του ευρωπαϊκού 
τουριστικού σήματος θα πρέπει να 
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επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της 
προσφοράς της Ένωσης όσον αφορά την 
πολιτιστική και τη φυσική κληρονομιά, τη 
γαστρονομία και την υγεία, σε συνεργασία 
με προορισμούς και τουριστικούς 
πράκτορες·

Or. en

Τροπολογία 396
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση και στην εδαφικότητα της 
προσφοράς της Ένωσης όσον αφορά την 
πολιτιστική και τη φυσική κληρονομιά, τη 
γαστρονομία και την υγεία, σε συνεργασία 
με προορισμούς και τουριστικούς 
πράκτορες· οι στρατηγικοί προορισμοί και 
οι προορισμοί που είναι εναλλακτικοί ως 
προς αυτούς όπου συγκεντρώνεται ο 
μαζικός τουρισμός πρέπει να 
προωθηθούν προκειμένου να αναπτυχθεί 
ο τουρισμός σε όλη τη διάρκεια του 
έτους, καθώς αποτελούν μέγιστο κίνητρο 
προσέλκυσης τουριστών και είναι 
αδύνατον να αγνοηθούν όταν επιδιώκεται 
συνολική ανάκαμψη της τουριστικής 
προσφοράς των ευρωπαϊκών χωρών, σε 
συνέργεια και με τον οινογαστρονομικό 
τουρισμό, τα μονοπάτια γεύσης του 
οποίου αντιπροσωπεύουν έναν ξεχωριστό 
πόρο ικανό να προσφέρει ένα καινοτόμο 
και βιώσιμο προϊόν·

Or. it

Τροπολογία 397
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Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες· 
οι στρατηγικοί προορισμοί πρέπει να 
προωθηθούν προκειμένου να αναπτυχθεί 
ο τουρισμός σε όλη τη διάρκεια του 
έτους, καθώς αποτελούν μέγιστο κίνητρο 
προσέλκυσης τουριστών και είναι 
αδύνατον να αγνοηθούν όταν επιδιώκεται 
συνολική ανάκαμψη της τουριστικής 
προσφοράς των ευρωπαϊκών χωρών, σε 
συνέργεια και με τον οινογαστρονομικό 
τουρισμό, τα μονοπάτια γεύσης του 
οποίου αντιπροσωπεύουν έναν ξεχωριστό 
πόρο ικανό να προσφέρει ένα καινοτόμο 
και βιώσιμο προϊόν·

Or. it

Τροπολογία 398
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες· 
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σκοπός είναι η δημιουργία ad hoc 
δρομολογίων για την ενίσχυση της 
βιοτεχνίας και την αξιοποίηση των τόπων 
όπου δραστηριοποιούνται, αντιδρώντας 
έτσι στην τυποποίηση της τουριστικής 
προσφοράς και στην ερημοποίηση 
πολλών τοπικών κοινοτήτων και 
προωθώντας τον τουρισμό της 
εγγύτητας·

Or. it

Τροπολογία 399
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη 
γαστρονομία, την παράδοση, την ιστορία 
και την υγεία σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες· 
υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των επιμέρους κρατών 
μελών, τα οποία ίσως πρέπει να 
διατηρηθούν·

Or. de

Τροπολογία 400
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Dominique 
Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες· 
επισημαίνει την ελκυστικότητα των 
πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, όπως των διεθνικών 
διαδρομών·

Or. en

Τροπολογία 401
Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες· 
που μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
εκστρατειών μάρκετινγκ που 
συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 402
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό 
τουριστικό σήμα πρέπει να προωθείται 
συστηματικά στις τρίτες χώρες από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού και ότι 
η προώθησή του θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της 
μοναδικής προσφοράς της Ένωσης όσον 
αφορά την πολιτιστική και τη φυσική 
κληρονομιά, τη γαστρονομία και την υγεία, 
σε συνεργασία με προορισμούς και 
τουριστικούς πράκτορες·

Or. en

Τροπολογία 403
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία, 
την υγεία και τον τομέα της ψυχαγωγίας, 
σε συνεργασία με προορισμούς και 
τουριστικούς πράκτορες·

Or. en

Τροπολογία 404
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η προώθηση του 30. πιστεύει ότι η προώθηση του 
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ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και 
τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία 
και την υγεία, σε συνεργασία με 
προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·

ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διαφοροποίηση της προσφοράς της 
Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική, 
ιστορική, αρχιτεκτονική και φυσική 
κληρονομιά, τη γαστρονομία και την υγεία, 
σε συνεργασία με προορισμούς και 
τουριστικούς πράκτορες·

Or. ro

Τροπολογία 405
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τις εθνικές αρχές να 
αξιοποιήσουν τη δυναμική που 
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 
ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής 
κληρονομιάς 2018 και να εγκρίνουν 
στρατηγικές για τον πολιτιστικό, 
γαστρονομικό και βιώσιμο αγροτουρισμό, 
οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα, 
προσαρμοσμένα στην κρίση της νόσου 
COVID-19· ζητεί από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να υποστηρίξουν το 
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης —το οποίο 
περιλαμβάνει τον Δρόμο του Αγίου 
Ιακώβου (Caminos de Santiago), με τον 
εορτασμό του έτους του Αγίου Ιακώβου 
το 2021— και άλλες πρωτοβουλίες για 
τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και να 
συνεργαστούν στο πλαίσιο αυτό· ζητεί, 
επιπλέον, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός 
για το DiscoverEU, ένα πρόγραμμα το 
οποίο δίνει σημαντική ώθηση στον 
νεανικό πολιτιστικό τουρισμό και ενέχει 
μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

Or. es
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Τροπολογία 406
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, τις περιφέρειες και τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης να εισαγάγουν 
την αρχή «Υγεία σε όλες τις πολιτικές» 
ως βασικό χαρακτηριστικό του τομέα του 
τουρισμού· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, τις περιφέρειες και τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης να ενισχύσουν 
έναν τουριστικό τομέα που είναι φιλικός 
προς το περιβάλλον και τα 
χαρακτηριστικά του, αποφεύγοντας τον 
τουριστικό υπερπληθυσμό·

Or. en

Τροπολογία 407
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με τις γεωγραφικές 
ενδείξεις των μη γεωργικών προϊόντων, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα 
αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης του 2014, όπου 
επισημαίνεται ότι μια τέτοια αναγνώριση 
θα βοηθούσε τον τουριστικό τομέα χάρη 
στην άμεση συνταύτιση ενός προϊόντος 
με μια περιοχή·

Or. it
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Τροπολογία 408
Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
σταθερά στην ανάπτυξη στοχευμένων 
τουριστικών προσφορών και τουριστικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
εποχικότητα στην Ευρώπη, ιδίως κατά 
την περίοδο μετά την πανδημία 
COVID19·

Or. en

Τροπολογία 409
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό 
για τα δικαιώματα των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 410
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας·

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας· υπογραμμίζει ότι η 
αναθεώρηση θα πρέπει να ενισχύει τις 
διατάξεις προστασίας από την 
αφερεγγυότητα μέσω της προσθήκης μιας 
προληπτικής προσέγγισης για τη στήριξη 
των εταιρειών και των ΜΜΕ σε 
προγενέστερο στάδιο· τονίζει περαιτέρω 
ότι αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις για την 
προστασία των εργαζομένων σε 
περίπτωση κλυδωνισμών του συστήματος 
ή/και αφερεγγυότητας, προκειμένου να 
διασφαλιστούν, μεταξύ άλλων, οι 
δεδουλευμένοι μισθοί και τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, καθώς 
και προκειμένου να αναπτυχθούν 
προγράμματα παροχών ανεργίας σε 
συνθήκες κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 411
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
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αβεβαιότητας· αβεβαιότητας· είναι απαραίτητο να 
αυξηθεί η ευελιξία και να επιτευχθεί 
πλήρης ομοιογένεια από όλες τις εταιρείες 
έναντι των ταξιδιωτών, με τη δυνατότητα 
επαναπρογραμματισμού, ακόμη και 
περισσότερες από μία φορές, χωρίς να 
επιδεινωθεί η κινητικότητά τους·

Or. it

Τροπολογία 412
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας·

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας· είναι απαραίτητο να 
αυξηθεί η ευελιξία προκειμένου να δοθεί 
στους ταξιδιώτες η δυνατότητα 
επαναπρογραμματισμού, ακόμη και 
περισσότερες από μία φορές, χωρίς να 
επιδεινωθεί η κινητικότητά τους·

Or. it

Τροπολογία 413
Barbara Thaler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 

31. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
άμεσα την οδηγία για τα ταξιδιωτικά 
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ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας·

πακέτα και τον κανονισμό για τα 
δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και εάν είναι απαραίτητο να 
τα αναθεωρήσει, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας για τους ίδιους τους 
τουρίστες, καθώς και για όλες τις 
εταιρείες στην αλυσίδα αξίας στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 414
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας·

31. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και, εάν χρειαστεί, να αναθεωρήσει την 
οδηγία για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τον 
κανονισμό για τα δικαιώματα των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης και να 
αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις 
νομικής αβεβαιότητας, παράλληλα με τη 
διατήρηση υψηλών επιπέδων προστασίας 
των καταναλωτών και του δικαιώματος 
για επιστροφή χρημάτων·

Or. en

Τροπολογία 415
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και τον κανονισμό για 
τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης και να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας·

31. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
ταξιδιωτικά πακέτα και να ξεκινήσουν οι 
διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για την 
αναθεώρηση του κανονισμού 261 για τα 
δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
πρόσφατης κρίσης, να αποφευχθούν 
μελλοντικές καταστάσεις νομικής 
αβεβαιότητας και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 416
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. θεωρεί ότι η έλευση νέων 
τεχνολογιών και η περαιτέρω 
ψηφιοποίηση καθώς και η μετάβαση σε 
καθεστώς απαλλαγής από τις εκπομπές 
άνθρακα θα επέφεραν την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και την ευημερία του 
τομέα· πιστεύει, συνεπώς, ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται 
τακτικά κατάρτιση και επανακατάρτιση 
στο εργατικό δυναμικό που απασχολείται 
στον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ψηφιακές δεξιότητες και τις καινοτόμες 
τεχνολογίες· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν οδικό χάρτη της ΕΕ για 
την αναβάθμιση των ικανοτήτων των 
εργαζομένων του τομέα και την 
υλοποίηση ενός προγράμματος 
χρηματοδότησης της ΕΕ για τον σκοπό 
αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 417
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. υπενθυμίζει τη σύσταση της 
Επιτροπής για την παροχή κουπονιών σε 
επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική 
της επιστροφής χρημάτων για πακέτα 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
μεταφοράς που ακυρώνονται στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19· καλεί την 
Επιτροπή να επιμείνει στην προαιρετική 
φύση των κουπονιών που εκδίδονται σε 
σχέση με την πανδημία COVID-19 και 
στην ανάγκη να επιβληθεί στις εταιρείες η 
υποχρέωση αποζημίωσης των 
ταξιδιωτών και επιβατών τους όπως 
προβλέπεται επί του παρόντος από τη 
νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να 
διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στη 
νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταφορές και 
τον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 418
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει, με βάση την εμπειρία από 
την κρίση COVID-19 και παρόμοια 
συστήματα των κρατών μελών, ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων για τον 
ταξιδιωτικό τομέα, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται χρηματοδοτική 
ρευστότητα για τις εταιρείες, ώστε να 
διασφαλίζονται οι επιστροφές χρημάτων 
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στους ταξιδιώτες καθώς και το κόστος 
επαναπατρισμού, μαζί με τη δίκαιη 
αποζημίωση τυχόν ζημιών που 
προκαλούνται σε περίπτωση πτώχευσης·

Or. en

Τροπολογία 419
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Patrizia Toia, Rovana 
Plumb, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις 
εποχικής εργασίας και οι άτυπες 
συμβάσεις είναι χαρακτηριστικές στους 
διάφορους τομείς του κλάδου του 
τουρισμού, γεγονός που θέτει τους 
εργαζομένους σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση· 
καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας καθώς και πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία ανεξαρτήτως του 
τύπου σύμβασης ή του καθεστώτος των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 420
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31β. πιστεύει ότι οι αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης 
καθώς και η αναβάθμιση των 
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ικανοτήτων των εργαζομένων είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη τουρισμού 
υψηλών προδιαγραφών στο μέλλον, 
γεγονός που θα επιφέρει βελτίωση των 
μισθών και των προσόντων του 
εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 421
Carlo Fidanza, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου· στην πραγματικότητα είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν νέες 
δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα 
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της 
ζήτησης, μέσω δράσεων για την 
προώθηση συμπράξεων των εταιρειών 
και την επανατοποθέτηση των 
ευρωπαϊκών χωρών εντός της διεθνούς 
δυναμικής του συνολικού τουριστικού 
κλάδου, μέσω νέων προσφορών 
τουριστικών προορισμών και νέων 
εμπειριών τουριστικής αξιοποίησης·

Or. it

Τροπολογία 422
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα με στόχο τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τη 
διαχείριση πιστώσεων, για την κατάρτιση 
των ανώτερων διοικητικών στελεχών των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων, που να τους 
παρέχουν δεξιότητες για τη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού τους όσον 
αφορά τη δημιουργία πλούτου· επιπλέον 
πιστεύει ότι η κατάρτιση και η στήριξη 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τα δικαιώματα και τα 
εργαλεία που διαθέτουν οι επιχειρηματίες 
για την ανάκτηση καθυστερημένων 
πληρωμών και σε δικαστικές διαφορές με 
οφειλέτες·

Or. it

Τροπολογία 423
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητάς τους· τονίζει επίσης 
τη σημασία της τακτικής εκπαίδευσης 
και αναβάθμισης των ικανοτήτων του 
υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, με 
ειδική έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες 
και τις καινοτόμες τεχνολογίες·

Or. en
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Τροπολογία 424
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

32. σημειώνει ότι ο τουριστικός 
τομέας αποτελείται κυρίως από τις 
ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
επισημάνει τις μικρές επιχειρήσεις που 
συχνά δεν εκπροσωπούνται και να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

Or. it

Τροπολογία 425
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, που να τους 
παρέχουν δεξιότητες για τη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού τους όσον 
αφορά τη δημιουργία πλούτου·

32. υπογραμμίζει ότι η τακτική 
εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του 
υπάρχοντος εργατικού δυναμικού του 
τομέα είναι ύψιστης σημασίας· ζητεί από 
την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα 
εκπαίδευσης των εργαζομένων και 
διευθυντικών στελεχών, που να τους 
παρέχουν δεξιότητες για τη 
βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας, της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των 
ψηφιακών λύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 426
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

32. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει προγράμματα κατάρτισης, 
εκπαίδευσης και ψηφιακών ικανοτήτων 
των ανώτερων διοικητικών στελεχών των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, που να τους παρέχουν 
δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση του 
δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία 
πλούτου·

Or. en

Τροπολογία 427
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την 
εξεύρεση λύσης σχετικά με το πρόβλημα 
της εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ 
στις παραχωρήσεις παραθαλάσσιων 
εκτάσεων, με στόχο την προστασία της 
επιχειρηματικής συνέχειας, την 
χρηματοοικονομική σταθερότητα των 
παραχωρησιούχων εταιρειών, την 
περιβαλλοντική προστασία των ακτών 
και την τουριστική τους αξιοποίηση, 
μεταξύ άλλων προστατεύοντας τις ΜΜΕ· 
εκφράζει τη λύπη του διότι τυχόν 
εσφαλμένη εφαρμογή της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ σε σχέση με τις 
παραθαλάσσιες εκτάσεις, μπορεί να 
βλάψει τις παραχωρησιούχες εταιρείες, 
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θέτοντας σε κίνδυνο αμέτρητες θέσεις 
εργασίας και τον ρόλο της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της συναφούς 
τουριστικής βελτίωσης των ακτών και 
των παράκτιων περιοχών που 
διαδραματίζουν οι παραχωρησιούχες 
εταιρείες παραθαλάσσιων εκτάσεων·

Or. it

Τροπολογία 428
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τα επαγγέλματα της καλλιτεχνικής και 
παραδοσιακής βιοτεχνίας – τα οποία 
αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων και 
εντός της τουριστικής αλυσίδας, την 
αριστεία του Made in Europe ως 
έκφραση των ταυτοτήτων και των 
παραδόσεων των ευρωπαϊκών εδαφών – 
μέσω της επίσημης αναγνώρισης ως 
μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

Or. it

Τροπολογία 429
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επισημαίνει ότι μια διαχρονική 
προσέγγιση του τουρισμού θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων 
στον τουρισμό και τα ταξίδια ποιότητας, 
ανεξαρτήτως της οικονομικής τους 
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κατάστασης ή των πιθανών αδυναμιών, 
όπως η ηλικία, η μειωμένη κινητικότητα 
ή άλλοι λειτουργικοί περιορισμοί·

Or. en

Τροπολογία 430
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις και να 
παράσχει οικονομική στήριξη για τη 
διοργάνωση εμπορικών και τουριστικών 
εκδηλώσεων και εκθέσεων, μαζί με 
ενώσεις του τομέα και σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές·

Or. pt

Τροπολογία 431
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επιμένει ότι η εν λόγω ανάπτυξη 
ψηφιακών ικανοτήτων πρέπει να 
συμπληρωθεί από τις απαραίτητες 
υποδομές για την παροχή ευρυζωνικών 
συνδέσεων στους φορείς που τις έχουν 
ανάγκη·

Or. es

Τροπολογία 432
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
μαστίζει τον τομέα των ξεναγών και 
τονίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων 
που αποσκοπούν στην προστασία της 
επαγγελματικής ιδιότητας των ξεναγών 
έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από 
όσους διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες 
χωρίς καμία αρμοδιότητα ή 
πιστοποιητικό που να επιτρέπει την 
άσκηση του επαγγέλματος· τονίζει ότι οι 
διαδικασίες ψηφιοποίησης που 
βρίσκονται σε εξέλιξη υπάρχει κίνδυνος 
να οδηγήσουν σε απώλεια πολλών θέσεων 
εργασίας στον τομέα των ξεναγών και να 
ευνοήσουν την μη επαγγελματική 
προσφορά που ζημιώνει τον τομέα·

Or. it

Τροπολογία 433
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να αρχίσει εποικοδομητικό 
διάλογο με τα κράτη μέλη, προκειμένου 
να επιλυθούν και να ξεπεραστούν οι 
αμφιλεγόμενες περιπτώσεις εφαρμογής 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ μέσω 
προσεκτικής αξιολόγησης των νομικών 
λόγων που παρέχονται από τα κράτη και 
σχετίζονται με την εθνική νομοθεσία, 
χωρίς να θίγεται η πλήρης υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών, 
διαμορφώνοντας για παράδειγμα τις 
συμβάσεις παραχώρησης 
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παραθαλάσσιων εκτάσεων ως 
παραχωρήσεις αγαθών και όχι 
υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 434
Massimo Casanova, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32γ. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει, 
σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, δράσεις 
για τη στήριξη του τομέα της 
κρουαζιέρας, ο οποίος έχει υποστεί 
σοβαρές ζημιές από την πανδημία της 
COVID-19· υπογραμμίζει τη σημασία της 
πολύπλοκης αλυσίδας του τομέα της 
κρουαζιέρας, η οποία έχει θετικό 
οικονομικό αντίκτυπο στις περιοχές, τόσο 
από την άποψη της απασχόλησης στους 
σχετικούς τομείς όσο και από την άποψη 
της τουριστικής ζήτησης· αναγνωρίζει 
επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλει ο 
τομέας της κρουαζιέρας για την επίτευξη 
ενός τουρισμού ολοένα πιο βιώσιμου και 
με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

Or. it

Τροπολογία 435
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32γ. προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια της 
επιχειρηματικότητας, καλεί την Επιτροπή 
να θεσπίσει εξαίρεση ως προς τις 
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παραχωρήσεις παραθαλάσσιων, 
παραλίμνιων και παραποτάμιων 
εκτάσεων για τουριστικούς και 
ψυχαγωγικούς σκοπούς από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, 
καθώς μπορούν να διαμορφωθούν ως 
παραχωρήσεις αγαθών και όχι 
υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 436
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εργαστούν για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και να 
θεσπίσουν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, 
πρότυπα που να διευκολύνουν την 
πρόσβαση όλων στον τουρισμό·

33. τονίζει τη σημασία της 
προσβασιμότητας των ταξιδιωτικών και 
τουριστικών υπηρεσιών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία 
και ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς και άλλων ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εργαστεί για τη διευκόλυνση 
της πιθανής ευρύτερης υλοποίησης και 
αναγνώρισης της ευρωπαϊκής κάρτας 
αναπηρίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, 
πρότυπα που να διευκολύνουν την 
πρόσβαση όλων στον τουρισμό και 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρούν τα σχετικά πρότυπα 
προσβασιμότητας που εφαρμόζονται ήδη 
ή βρίσκονται στη διαδικασία της 
υλοποίησης· επιπλέον, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι τουριστικές 
υπηρεσίες είναι οικονομικά προσιτές και 
δεν περιορίζουν την ελευθερία της 
μετακίνησης και πρόσβασης για όλους·

Or. en
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Τροπολογία 437
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εργαστούν για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και να 
θεσπίσουν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, 
πρότυπα που να διευκολύνουν την 
πρόσβαση όλων στον τουρισμό·

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εργαστούν για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας· τονίζει ότι 
η πρόσβαση όλων στον τουρισμό μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με τον σωστό 
συνδυασμό νομικών προτύπων, 
καινοτομίας και τεχνολογικών εξελίξεων, 
εκπαίδευσης του προσωπικού, 
ενημέρωσης, κατάλληλης προώθησης και 
επικοινωνίας, σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού της τουριστικής 
προσφοράς· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη 
σημασία των ευρωπαϊκών δικτύων όπου 
εμπλεκόμενοι φορείς από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 438
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εργαστούν για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και να 
θεσπίσουν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, 
πρότυπα που να διευκολύνουν την 
πρόσβαση όλων στον τουρισμό·

33. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
εφαρμογή και την πανευρωπαϊκή 
αναγνώριση της ευρωπαϊκής κάρτας 
αναπηρίας και υπογραμμίζει τη σημασία 
των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
οργανισμούς στο πλαίσιο της στροφής 
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προς έναν πιο προσιτό τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 439
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. καλεί επιπλέον την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά 
την εν εξελίξει ανάπτυξη του προτύπου 
του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 
(ISO) για τις προσβάσιμες τουριστικές 
υπηρεσίες και να διασφαλίσουν την 
ταχεία και ορθή εφαρμογή του μόλις 
εγκριθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν τα σχετικά 
πρότυπα προσβασιμότητας που 
υφίστανται ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 440
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33β. υπενθυμίζει ότι η αξιόπιστη 
ενημέρωση, η οποία παρέχεται σε 
προσβάσιμη μορφή, σχετικά με το εάν και 
κατά πόσον είναι προσβάσιμες οι 
τουριστικές και ταξιδιωτικές υποδομές, 
οι τρόποι μεταφοράς και οι τοποθεσίες, 
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είναι μεγάλης σημασίας για τα άτομα με 
αναπηρία και τα άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 441
István Ujhelyi, Ismail Ertug, Andris Ameriks, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Sara Cerdas, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Josianne 
Cutajar, Johan Danielsson, Nora Mebarek, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιών και 
των αγροτικών περιοχών στη διαμόρφωση 
και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας για την 
τουριστική πολιτική, καθώς και τις 
περιφέρειες και τις πόλεις που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τουρισμό· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό 
τη σημασία της κατάλληλα δομημένης 
θεσμικής συνεργασίας με όλους τους 
ενδιαφερόμενους περιφερειακούς φορείς 
καθώς και την Επιτροπή των 
Περιφερειών (ΕτΠ)

Or. en

Τροπολογία 442
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τους περιορισμούς της 
απόστασης και τον αντίκτυπο της 
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νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική· 
τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση σε αυτές τις ελκυστικές περιοχές 
των οποίων η οικονομική δραστηριότητα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 
τουρισμό·

Or. fr

Τροπολογία 443
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις προκλήσεις των ορεινών, 
αγροτικών και νησιωτικών περιοχών και 
να συμπεριλάβει τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές στη διαμόρφωση και τον 
αντίκτυπο της νομοθεσίας για την 
τουριστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 444
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική 
και να διασφαλίσει την επαρκή 
διασύνδεση αυτών των περιφερειών 
παράλληλα με την εκπλήρωση των 
στόχων για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·
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Or. en

Τροπολογία 445
Pablo Arias Echeverría, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
στη διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τους πρόσθετους περιορισμούς των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 446
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
καθώς και την ενδοχώρα και τις 
αγροτικές και ορεινές περιοχές, στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

Or. it

Τροπολογία 447
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες, αγροτικές 
και ορεινές περιοχές στη διαμόρφωση και 
τον αντίκτυπο της νομοθεσίας για την 
τουριστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 448
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες και 
νησιωτικές περιοχές στη διαμόρφωση και 
τον αντίκτυπο της νομοθεσίας για την 
τουριστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 449
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Valter Flego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στη 
διαμόρφωση και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας για την τουριστική πολιτική·

34. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και 
τα νησιά στη διαμόρφωση και τον 
αντίκτυπο της νομοθεσίας για την 
τουριστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 450
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει και να μοιραστεί με τους 
φορείς και τα κράτη μέλη ορθές 
πρακτικές σχετικά με το επάγγελμα του 
επαγγελματία ξεναγού·

Or. pt

Τροπολογία 451
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
νησιωτικών και διπλά νησιωτικών 
περιφερειών στη διαμόρφωση και τον 
αντίκτυπο της νομοθεσίας για την 
τουριστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 452
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
επανέλθει ο τουρισμός ως ο «κλάδος της 
ειρήνης» στην Ευρώπη καθώς και σε 
παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. en
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