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Amendamentul 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne,

Or. en

Amendamentul 2
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 349 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), care stabilește un 
regim specific pentru regiunile 
ultraperiferice,

Or. en

Amendamentul 3
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia (UE) 
2017/864 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul 
european al patrimoniului cultural 
(2018)3a,
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_________________
3a JO L 131, 20.5.2017, p. 1-9.

Or. es

Amendamentul 4
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 174 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 5
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „O 
nouă agendă europeană pentru cultură” 
[COM(2018)0267],

Or. es

Amendamentul 6
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Referirea 6 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Rezoluția sa din 8 
septembrie 2015 intitulată „Spre o 
abordare integrată a patrimoniului 
cultural european” (2014/2149 (INI))3b,
_________________
3b Texte adoptate, P8_TA(2015)0293.

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „O strategie europeană 
pentru stimularea creșterii economice și 
crearea de locuri de muncă în turismul 
maritim și costier” (COM(2014)0086),

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „O strategie europeană 
pentru stimularea creșterii economice și 
crearea de locuri de muncă în turismul 
maritim și costier” (COM(2014)0086) și 
Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei privind turismul nautic 
(SWD(2017)0126),

Or. en

Amendamentul 8
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „O strategie europeană 
pentru stimularea creșterii economice și 
crearea de locuri de muncă în turismul 
maritim și costier” (COM(2014)0086),

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „O strategie europeană 
pentru stimularea creșterii economice și 
crearea de locuri de muncă în turismul 
maritim și costier” (COM(2014)0086) și 
documentul de lucru privind turismul 
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nautic [SWD(2017)0126],

Or. pt

Amendamentul 9
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „Pactul ecologic 
european” (COM(2019)0640),

Or. en

Amendamentul 10
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 25 
octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap și 
Strategia europeană 2010‑2020 pentru 
persoanele cu handicap6,

— având în vedere Rezoluția sa din 25 
octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap și 
Strategia europeană 2010‑2020 pentru 
persoanele cu handicap6 și Rezoluția sa din 
18 iunie 2020 referitoare la Strategia 
europeană privind persoanele cu 
dizabilități după 2020,

_________________ _________________
6 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9. 6 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9.

Or. en

Amendamentul 11
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Valter Flego
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Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „Acum este momentul 
Europei: să reparăm prejudiciile aduse de 
criză și să pregătim viitorul pentru noua 
generație” (COM(2020)0456) și 
Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei care o însoțește, intitulat 
„Identificarea nevoilor de redresare ale 
Europei” (SWD(2020)0098),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „O agendă europeană 
pentru economia colaborativă” 
(COM(2016)0356) și Rezoluția sa din 15 
iunie 2017 referitoare la o agendă 
europeană pentru economia colaborativă 
(2017/2003(INI)),

Or. en

Amendamentul 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale [(2017/C 428/09) și 
COM(2017)0250],

Or. en

Amendamentul 14
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația de la 
Cork 2.0 din 5 și 6 septembrie 2016,

Or. it

Amendamentul 15
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a dezvoltării 
sociale și durabile a regiunilor;

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a dezvoltării 
sociale și durabile a regiunilor; întrucât 
pentru fiecare euro generat de turism se 
adaugă alți 56 de cenți în mod indirect 
pentru alte sectoare ale economiei;

Or. en

Amendamentul 16
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a dezvoltării 
sociale și durabile a regiunilor;

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra economiei UE în ansamblu, 
în special asupra creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a dezvoltării 
sociale și durabile a regiunilor;

Or. en

Amendamentul 17
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a dezvoltării 
sociale și durabile a regiunilor;

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra mediului și climei, precum și 
asupra dezvoltării economice, a ocupării 
forței de muncă și a dezvoltării sociale și 
durabile a regiunilor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
major asupra creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a dezvoltării 
sociale și durabile a regiunilor;

A. întrucât turismul este o activitate 
economică transversală care are un impact 
direct și indirect asupra creșterii 
economice, a ocupării forței de muncă, a 
coeziunii sociale și a dezvoltării durabile a 
regiunilor;
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Or. en

Amendamentul 19
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât turismul este un sector 
important pentru dezvoltarea pieței 
interne a Uniunii Europene și pentru 
economia diferitelor state membre și 
reprezintă o valoare adăugată 
semnificativă pentru dezvoltarea 
economică, socială și culturală a 
regiunilor ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 20
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019;

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019; 
întrucât, pentru unele țări și regiuni 
specifice, turismul corespunde unui 
procent mult mai mare din locurile de 
muncă și din PIB, contribuind astfel în 
mare măsură la dezvoltarea regională și 
reducând inegalitățile;

Or. en
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Amendamentul 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019;

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019; 
întrucât două din trei locuri de muncă din 
sectorul turismului sunt create de IMM-
uri, care reprezintă 97 % din totalul 
întreprinderilor europene;

Or. en

Amendamentul 22
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2% din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5% în 2019;

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019, 
contribuie la promovarea unei structuri 
regionale echilibrate și are un impact 
pozitiv asupra dezvoltării regionale;

Or. pt

Amendamentul 23
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea 
ce reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019;

B. întrucât sectorul turismului este 
format în principal din IMM-uri și 22,6 
milioane de persoane sunt angajate în acest 
sector, ceea ce reprezintă 11,2 % din 
totalul locurilor de muncă din UE, și 
întrucât acest sector a contribuit la PIB-ul 
UE cu 9,5 % în 2019;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât 22,6 milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului, ceea ce 
reprezintă 11,2 % din totalul locurilor de 
muncă din UE, și întrucât acest sector a 
contribuit la PIB-ul UE cu 9,5 % în 2019;

B. întrucât 27 de milioane de persoane 
sunt angajate în sectorul turismului în mod 
direct și indirect, ceea ce reprezintă 11,2 % 
din totalul locurilor de muncă din UE, și 
întrucât acest sector a contribuit la PIB-ul 
UE cu 10,3 % în 2019;

Or. en

Amendamentul 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în unele state membre, 
competența pentru turism le revine 
regiunilor, cu diferite niveluri de 
guvernanță între acestea și statul de care 
aparțin; întrucât, în unele regiuni cu 
competențe în turism, acest sector este 
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constituit dintr-un număr mare de IMM-
uri, care trăiesc actuala criză economică 
provocată de pandemia de COVID-19 ca 
pe o povară teribilă, care le poate periclita 
irevocabil bunăstarea;

Or. en

Amendamentul 26
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât turismul contribuie la 
promovarea unei structuri regionale 
echilibrate și are un efect pozitiv de 
durată asupra dezvoltării regionale;

Or. en

Amendamentul 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât economiile din multe 
regiuni europene, inclusiv din cele rurale, 
montane și periferice, se bazează în mare 
măsură pe turism și pe sectoarele conexe 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
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Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât turismul ar trebui să 
contribuie la conservarea biodiversității, 
la bunăstarea socială și la securitatea 
economică a comunităților locale;

Or. en

Amendamentul 29
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea și 
întrucât succesul acestui sector este 
determinat de nivelul de influență dintre 
acestea;

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este unul dintre principalele ecosisteme 
industriale europene identificate de 
Comisia Europeană și este complex, fiind 
format din patru elemente cheie, respectiv 
transporturile, cazarea, experiența și 
intermedierea și întrucât succesul acestui 
sector este determinat de nivelul de 
influență dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 30
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea și 
întrucât succesul acestui sector este 
determinat de nivelul de influență dintre 

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea, la 
care se adaugă un ecosistem 
antreprenorial care contribuie la produsul 
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acestea; turistic, și întrucât succesul acestui sector 
este determinat de nivelul de influență 
dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 31
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea și 
întrucât succesul acestui sector este 
determinat de nivelul de influență dintre 
acestea;

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea și 
întrucât succesul acestui sector este 
determinat de nivelul de influență dintre 
acestea și de buna funcționare a fiecăruia 
dintre ele;

Or. en

Amendamentul 32
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea și 
întrucât succesul acestui sector este 
determinat de nivelul de influență dintre 
acestea;

C. întrucât lanțul valoric al turismului 
este complex, fiind format din patru 
elemente cheie, respectiv transporturile, 
cazarea, experiența și intermedierea, care 
sunt interconectate, și întrucât 
transformarea sustenabilă a acestui sector 
implică toate aceste elemente;

Or. en
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Amendamentul 33
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât turismul are impact 
asupra schimbărilor climatice, 
contribuind cu 8 % la emisiile globale de 
CO2, și întrucât emisiile de CO2 legate de 
transporturi reprezintă cea mai mare cotă 
a acestor emisii și se preconizează că vor 
crește cu 25 % în perioada 2016-2030 din 
cauza cererii tot mai mari din partea 
turiștilor1a;
_________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660.

Or. en

Amendamentul 34
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât sectorul turismului 
cuprinde o mare diversitate de servicii și 
profesii, în care mobilitatea joacă un rol 
esențial; întrucât acest sector este 
dominat, în principal, de întreprinderi 
mici și mijlocii, a căror activitate 
generează locuri de muncă și bogăție în 
regiunile care depind în mare măsură de 
acesta;

Or. en
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Amendamentul 35
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât în special 
supraexploatarea turistică poate avea 
efecte de mediu și economice negative, 
cum ar fi creșterea poluării, declinul 
biodiversității, congestia, costuri de 
întreținere a infrastructurii și creșterea 
prețurilor, astfel cum se arată în studiul 
TRAN „Overtourism: impact and possible 
policy responses” (Supraexploatarea 
turistică: impact și răspunsuri politice 
posibile)2a;
_________________
2a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(20
18)629184_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 36
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât țările și regiunile care 
depind în mare măsură de turism vor 
suferi cel mai mult în urma impactului 
schimbărilor climatice, al declinului 
biodiversității și al degradării mediului;

Or. en

Amendamentul 37
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Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în 2018, 51,7% dintre 
unitățile de cazare turistică din UE se aflau 
în zone de coastă;

D. întrucât, în 2018, 51,7 % dintre 
unitățile de cazare turistică din UE se aflau 
în zone de coastă, care sunt deosebit de 
vulnerabile la supraexploatarea turistică 
și la impactul schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 38
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în 2018, 51,7% dintre 
unitățile de cazare turistică din UE se aflau 
în zone de coastă;

D. întrucât, în 2018, 51,7 % dintre 
unitățile de cazare turistică din UE se aflau 
în zone de coastă și 32,9 % dintre acestea 
se aflau în zone rurale;

Or. en

Amendamentul 39
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în 2018, 51,7 % dintre 
unitățile de cazare turistică din UE se aflau 
în zone de coastă;

D. întrucât, în 2018, 51,7 % dintre 
unitățile de cazare turistică din UE se aflau 
în zone de coastă și maritime;

Or. it
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Amendamentul 40
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în ceea ce privește zonele 
de coastă, există încă, la nivel național, 
cazuri controversate privind aplicarea 
Directivei 2006/123/CE, printre care cel al 
concesiunilor maritime publice; întrucât 
Comisia ar trebui să renunțe la 
interpretările rigide și unilaterale și să se 
angajeze într-un dialog constructiv cu 
statele membre pentru a evalua temeiurile 
juridice din legislația națională care nu 
afectează în mod negativ realizarea pieței 
interne a serviciilor;

Or. it

Amendamentul 41
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât situația specială a 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii este 
determinată de depărtare, de insularitate 
și de puternica dependență economică și 
socială a acestora de sectorul turismului 
și al transporturilor, ceea ce le face și mai 
vulnerabile la efectele pandemiei;

Or. es

Amendamentul 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
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Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE; întrucât restricțiile de călătorie 
introduse ca răspuns la pandemia de 
COVID-19 afectează puternic în 
continuare turismul global și european, 
cele mai recente date de la OMC a ONU 
arătând o scădere cu 70 % a veniturilor 
din turismul internațional în primele 8 
luni ale anului 2020;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât întregul lanț valoric din 
sectorul turismului și al transporturilor a 
ajuns practic într-un punct mort din 
cauza crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, iar această situație a adus 
numeroase întreprinderi aproape de 
colapsul financiar și economic; întrucât 
cel puțin 6 milioane de locuri de muncă 
sunt în pericol în UE și lucrătorii și-au 
pierdut locurile de muncă, fără a dispune 
de vreo sursă de venit previzibilă;

Or. en

Amendamentul 44
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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât 
Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică estimează că 
turismul va înregistra o scădere de 60-
80 % în 2020; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

Or. en

Amendamentul 45
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE, fiind afectați în special lucrătorii 
sezonieri și cei aflați în situații 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 46
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19 și suportă cele mai 
mari pierderi economice; întrucât cel puțin 
6 milioane de locuri de muncă sunt în 
pericol în UE;

Or. ro

Amendamentul 47
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor este printre cele mai afectate 
de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE și mii de locuri de muncă s-au 
pierdut deja;

Or. de

Amendamentul 48
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor a fost printre cele mai 
afectate de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

E. întrucât sectorul turismului și al 
transporturilor este printre cele mai afectate 
de COVID-19; întrucât cel puțin 6 
milioane de locuri de muncă sunt în pericol 
în UE;

Or. de

Amendamentul 49
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Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a afectat grav 
toate modurile de transport; întrucât criza 
provocată de pandemia de COVID-19 a 
avut un impact deosebit asupra 
conectivității aeriene și a determinat o 
scădere a serviciilor aeriene, care a 
condus, în unele cazuri, la pierderea unor 
rute; întrucât acest din urmă aspect a avut 
un impact deosebit asupra regiunilor 
ultraperiferice și insulare ale UE, unde 
accesibilitatea și conectivitatea sunt 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 50
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât sectorul turismului 
trebuie să abordeze o serie de provocări 
legate de munca decentă, inclusiv 
formulele de lucru informale, condițiile 
de muncă precare, salariile mici, nivelul 
ridicat de rotație a personalului, protecția 
socială limitată pentru lucrători, timpul 
de lucru îndelungat și rata tot mai mare 
de externalizare și subcontractare, care 
sunt frecvente în turism;

Or. en

Amendamentul 51
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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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a lăsat milioane 
de pasageri și de consumatori în 
incertitudine privind drepturile lor, cu 
cereri de rambursare complexe și adesea 
nesoluționate; întrucât restabilirea 
încrederii consumatorilor este esențială 
pentru viitorul sectorului;

Or. en

Amendamentul 52
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât sectorul turismului este 
extrem de divers în Uniune, fiind 
prevăzute modificări ale caracteristicilor 
acestuia, cum ar fi noi campanii de 
comunicare menite să genereze încredere 
atât în rândul vizitatorilor, cât și al 
rezidenților, noi tactici educaționale și 
generarea de date;

Or. en

Amendamentul 53
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât turismul cultural 
reprezintă 40 % din turismul european în 
ansamblul său și întrucât 68 % dintre 
europeni afirmă că prezența 
patrimoniului cultural influențează 
alegerea destinației lor de vacanță6a;
_________________
6a Sursă: Eurobarometru special 466 
„Patrimoniul cultural” - octombrie 2017.

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în cadrul Next 
Generation EU, Comisia a identificat o 
nevoie de investiții de bază pentru 
ecosistemul turistic în valoare de 161 
de miliarde EUR, 22 % din decalajul total 
în materie de investiții din UE;

Or. en

Amendamentul 55
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât pandemia de COVID-19 a 
exercitat o presiune fără precedent asupra 
sectorului turismului din UE și, în 
prezent, întreprinderile din sectorul 
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turismului se confruntă cu probleme 
grave de lichiditate;

Or. en

Amendamentul 56
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât IMM-urile reprezintă 
90 % dintre întreprinderile din sectorul 
european al turismului și cel al 
călătoriilor, iar întreprinderile familiale și 
cooperativele sunt tipice pentru acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 57
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât sectorul turismului și cel 
al transporturilor sunt formate în 
proporție de 90 % din IMM-uri, care sunt 
deosebit de vulnerabile în fața crizelor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
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Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât IMM-urile reprezintă 
90 % dintre întreprinderile din sectorul 
european al turismului și cel al 
călătoriilor, iar întreprinderile familiale 
sunt tipice pentru acest sector;

Or. en

Amendamentul 59
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului;

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului; întrucât politicile 
curente ale Uniunii privind turismul 
reprezintă doar o mică parte a flexibilității 
permise conform articolului 195;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului;

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului, în special prin 
promovarea competitivității 
întreprinderilor din Uniune în acest 
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sector;

Or. en

Amendamentul 61
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului;

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului, respectând 
totodată principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât articolul 195 din TFUE 
prevede că Uniunea trebuie să coordoneze 
și să completeze acțiunea statelor membre 
în domeniul turismului;

F. întrucât turismul este o industrie 
globală și articolul 195 din TFUE prevede 
că Uniunea trebuie să coordoneze și să 
completeze acțiunea statelor membre în 
domeniul turismului;

Or. en

Amendamentul 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
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Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât cadrul juridic care rezultă 
din Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile 
în cadrul pieței interne a pregătit terenul 
pentru reglementarea activităților de 
servicii, cum ar fi activitatea de turism, 
care se îndreaptă ferm către eliminarea 
taxelor și a barierelor la intrare și a 
oricăror tipuri de autorizații pentru 
turism;

Or. en

Amendamentul 64
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât statele membre ale UE se 
află în fața unor provocări și oportunități 
comune în sectorul turismului, cum ar fi 
prevenirea și gestionarea crizelor, 
progresul către tranziția digitală și verde a 
sectorului, sustenabilitatea 
socioeconomică și durabilitatea mediului, 
crearea de locuri de muncă de calitate, 
asigurarea competențelor și a formării 
profesionale a lucrătorilor și sprijinul 
pentru întreprinderile mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât situația călătoriilor nu a 
fost coordonată în Uniune, măsurile fiind 
diferite, atât la nivel național, cât și la 
nivel regional;

G. întrucât măsurile în beneficiul 
sectorului turismului și al călătoriilor au 
eficacitate maximă atunci când sunt 
adoptate în cadrul unei strategii 
coordonate a Uniunii, ținând seama 
totodată de nevoile și caracteristicile 
naționale și regionale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât situația călătoriilor nu a 
fost coordonată în Uniune, măsurile fiind 
diferite, atât la nivel național, cât și la nivel 
regional;

G. întrucât situația restricțiilor de 
călătorie legate de COVID-19 nu a fost 
coordonată în Uniune, măsurile fiind 
diferite, atât la nivel național, cât și la nivel 
regional;

Or. en

Amendamentul 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât guvernele și 
administrațiile trebuie să ajute în mod 
continuu sectorul turismului prin 
raționalizare juridică (conferind coerență 
normelor și orientărilor), adecvare 
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sistemică (sinergii coerente și reziliente 
între sectorul turismului și celelalte 
sectoare economice) și capacitare pentru 
actualizarea permanentă;

Or. en

Amendamentul 68
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât turismul se bazează pe 
acorduri încheiate în cadrul pieței unice, 
care rămâne fundamentul Uniunii și care 
trebuie protejată, precum și pe 
integritatea și indivizibilitatea celor patru 
libertăți, care sunt toate la fel de 
importante; 

Or. el

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât sectorul se angajează să 
accelereze și să implementeze măsuri și 
acțiuni care să asigure o mai mare 
sustenabilitate și să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a amprentei 
ecologice;

H. întrucât sectorul trebuie, de 
asemenea, să contribuie la realizarea 
tranziției Uniunii către neutralitatea 
climatică cel târziu până în 2050 și la 
inversarea declinului biodiversității și a 
degradării mediului; întrucât sectorul se 
angajează să accelereze și să implementeze 
măsuri și acțiuni care să asigure o mai 
mare sustenabilitate și să contribuie la 
atingerea obiectivelor Noului pact verde 
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european;

Or. en

Amendamentul 70
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât sectorul se angajează să 
accelereze și să implementeze măsuri și 
acțiuni care să asigure o mai mare 
sustenabilitate și să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a amprentei 
ecologice;

H. întrucât sectorul a început să 
implementeze măsuri și acțiuni care 
vizează dezvoltarea durabilă a turismului 
asigurarea faptului că acesta contribuie la 
realizarea obiectivelor climatice europene 
și internaționale, precum și a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă prin inițiative 
menite să reducă emisiile și amprenta 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 71
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât sectorul se angajează să 
accelereze și să implementeze măsuri și 
acțiuni care să asigure o mai mare 
sustenabilitate și să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a amprentei 
ecologice;

H. întrucât sectorul se angajează să 
accelereze și să implementeze măsuri și 
acțiuni care să asigure o mai mare 
sustenabilitate și reziliență și să contribuie 
la atingerea obiectivelor de reducere a 
amprentei ecologice;

Or. en

Amendamentul 72
Brice Hortefeux
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât dezvoltarea mobilității 
ușoare și a itinerariilor corespunzătoare 
acesteia, pe trasee pietonale, pentru 
biciclete sau ecvestre, și în special a celor 
etichetate drept „itinerarii culturale ale 
Consiliului Europei”, răspunde astfel 
dorințelor consumatorilor europeni de a 
petrece sejururi turistice mai ecologice și 
mai apropiate de natură, departe de 
circuitele turistice tradiționale, cu atât 
mai mult în această perioadă de 
pandemie; 

Or. fr

Amendamentul 73
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât restabilirea deplină a 
încrederii în mobilitatea multimodală 
regională, urbană și locală din statele 
membre după impactul pandemiei este 
extrem de importantă pentru a permite 
turismului, călătoriilor de agrement și 
spațiilor de cazare să beneficieze de 
sinergiile cu transportul în comun durabil 
în zonele urbane și costiere;

Or. en

Amendamentul 74
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât un sistem de transport în 
comun eficient, sigur, multimodal și 
sustenabil ar contribui în mod pozitiv la 
economie dacă este conectat cu turismul, 
călătoriile de agrement și industria 
ospitalității, deoarece permite soluții 
sustenabile și flexibile pentru mobilitate 
în toate teritoriile UE, contribuind la 
conservarea ecosistemelor naturale și a 
mediilor urbane și naturale locale;

Or. en

Amendamentul 75
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât se preconizează că 
impactul schimbărilor climatice asupra 
destinațiilor va crește în următorii ani; 
întrucât, deși este foarte dificil să se 
prevadă amploarea și natura impactului, 
de exemplu ale dezastrelor naturale, 
acestea vor necesita, cel mai probabil, 
răspunsuri rapide;

Or. en

Amendamentul 76
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât lucrătorii din sectorul 
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turismului sunt protejați, de asemenea, de 
cele 20 de principii stabilite în Pilonul 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 77
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât sectorul turismului poate 
juca un rol important în obiectivele 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 78
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât transportul în comun 
terestru sustenabil, cum ar fi transportul 
feroviar, permite soluții flexibile de 
mobilitate în toate teritoriile continentale 
ale UE, fie pe distanțe lungi, fie la nivel 
regional, metropolitan și urban, 
contribuind la conservarea ecosistemelor 
naturale și a mediului natural local;

Or. en

Amendamentul 79
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
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Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât Anul european al căilor 
ferate ar trebui să reprezinte un cadru 
ideal pentru inițiative care pot spori 
turismul sustenabil, cu scopul de a 
contribui la atractivitatea destinațiilor 
turistice;

Or. en

Amendamentul 80
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât Europa este cea mai 
frecventată destinație turistică a lumii;

Or. en

Amendamentul 81
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât dezvoltarea TEN-T și a 
legăturii terestre a acesteia cu zonele 
urbane, locale și costiere va juca un rol 
esențial în furnizarea unor soluții de 
transport flexibile, alternative și durabile 
pentru călătorii și turism inclusiv pe 
distanțe lungi, atunci când transportul 
aerian nu reprezintă o soluție necesară 
sau optimă;

Or. en
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Amendamentul 82
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât noile tendințe din turism 
au apărut în principal datorită 
digitalizării, și anume dezvoltarea unor 
forme alternative de turism, cum ar fi 
ecoturismul, agroturismul, experiențele 
autentice, turismul medical;

Or. en

Amendamentul 83
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Hd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hd. întrucât FEDR reprezintă nu doar 
o sursă decisivă de dezvoltare pentru 
IMM-urile și întreprinderile din sectorul 
turismului, ci și o sursă esențială de 
îmbunătățire a infrastructurii durabile și 
de soluții inovatoare pentru transportul 
multimodal la scară regională și urbană, 
cu impact decisiv asupra atractivității 
sectorului turismului;

Or. en

Amendamentul 84
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul He (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

He. întrucât Anul european al căilor 
ferate, care va fi celebrat în 2021, ar 
trebui să ofere un cadru de inițiative 
pentru a consolida transportul durabil 
pentru turism, cu scopul de a contribui la 
atractivitatea destinațiilor turistice urbane 
și culturale și de a promova crearea unor 
experiențe turistice inovatoare, cum ar fi 
călătoriile cu trenuri istorice,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. subliniază că pandemia de 
COVID-19 a paralizat sectorul turismului 
din UE, exercitând o presiune fără 
precedent asupra ecosistemului acestuia; 
subliniază că acordarea în continuare a 
sprijinului financiar pe termen scurt este 
esențială pentru supraviețuirea acestui 
sector, în special având în vedere al doilea 
val al pandemiei; consideră totuși că criza 
actuală ar trebui să determine Comisia și 
statele membre să recunoască pe deplin 
importanța sectorului turismului, să îl 
integreze pe deplin în planurile europene 
și naționale de dezvoltare industrială, să 
ridice calitatea ofertei acestuia, să îl facă 
mai sustenabil și accesibil pentru toți, să 
lanseze investițiile publice și private 
așteptate de mult timp în digitalizarea și 
modernizarea generală a sectorului;

Or. en
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Amendamentul 86
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze 
interoperabilitatea platformelor de 
localizare și criterii privind nodurile de 
transport; invită Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor să publice în 
timp util harta țărilor și regiunilor din 
Uniune, pentru a oferi călătorilor un 
răspuns coordonat și eficient;

1. ia act de recomandarea 
Consiliului privind o abordare comună a 
măsurilor de călătorie în UE; invită 
statele membre să aplice fără întârziere 
criteriile comune privind călătoriile 
recomandate de Consiliu, facilitând 
totodată dezvoltarea și implementarea 
formularului digital al UE de localizare a 
pasagerilor, aflat în prezent în faza-pilot, 
cu respectarea deplină a protecției 
datelor, ceea ce va facilita reluarea în 
siguranță a călătoriilor; solicită statelor 
membre să comunice Centrului European 
de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) 
datele stabilite de comun acord privind 
COVID-19, pentru ca ECDC să publice în 
timp util harta codificată prin culori a 
țărilor și regiunilor din Uniune, pentru a 
oferi călătorilor un răspuns coordonat și 
eficient;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze 
interoperabilitatea platformelor de 
localizare și criterii privind nodurile de 
transport; invită Centrul European de 

1. invită statele membre să pună în 
aplicare pe deplin și fără întârziere criterii 
comune și o abordare coordonată pentru a 
asigura călătoriile; subliniază importanța 
aplicațiilor de depistare a contacților și de 
avertizare dezvoltate în conformitate cu 
setul de instrumente al UE și invită statele 
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Prevenire și Control al Bolilor să publice în 
timp util harta țărilor și regiunilor din 
Uniune, pentru a oferi călătorilor un 
răspuns coordonat și eficient;

membre să asigure interoperabilitatea 
acestora prin portalul de 
interoperabilitate al Comisiei; solicită 
Centrului European de Prevenire și 
Control al Bolilor să publice în timp util 
harta țărilor și regiunilor din Uniune, 
pentru a oferi călătorilor un răspuns 
coordonat și eficient și invită statele 
membre să asigure diseminarea acesteia 
prin radiodifuziunile și televiziunile 
naționale pentru a se asigura că aceasta 
ajunge la cetățenii care au acces limitat 
sau nu au acces la rețele internet în 
bandă largă;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii 
privind nodurile de transport; invită 
Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor să publice în timp util harta 
țărilor și regiunilor din Uniune, pentru a 
oferi călătorilor un răspuns coordonat și 
eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special platforme de 
localizare interoperabile, cu respectarea 
corespunzătoare a drepturilor la viață 
privată ale cetățenilor, inclusiv prin 
protejarea vieții private din faza de 
proiectare, reducerea la minimum a 
datelor și interzicerea supravegherii 
generale, precum și pe baza utilizării cu 
adevărat voluntare a acestor platforme, 
folosindu-se, dacă este posibil, doar date 
anonime; subliniază că orice date 
colectate și utilizate ar trebui să fie 
păstrate descentralizate chiar pe dispozitiv 
(„la margine”) și nu într-o bază de date 
centralizată, că acestea nu ar trebui să 
aibă nicio aplicare comercială și că nu ar 
trebui să se permită utilizarea datelor în 
scop comercial sau în scopul aplicării 
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legii;

Or. en

Amendamentul 89
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii 
privind nodurile de transport; invită 
Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor să publice în timp util harta 
țărilor și regiunilor din Uniune, pentru a 
oferi călătorilor un răspuns coordonat și 
eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile neesențiale, în special formulare 
de localizare a pasagerilor, platforme 
interoperabile anonimizate de urmărire a 
cazurilor de COVID-19 și criterii 
epidemiologice privind nodurile de 
transport, în special aeroporturile și gările 
pentru transport de lung parcurs; invită 
Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor să publice în continuare în timp 
util harta țărilor și regiunilor din Uniune, 
pentru a oferi statelor membre datele 
necesare pentru a pune în aplicare un 
răspuns coordonat și eficient cu privire la 
călătoriile neesențiale;

Or. en

Amendamentul 90
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze 
interoperabilitatea platformelor de 
localizare și criterii privind nodurile de 

1. invită statele membre să își 
consolideze comunicarea în legătură cu 
dispozițiile specifice privind intrarea în 
statele respective și să propună criterii 
care ar putea fi introduse în mod voluntar 
în întreaga UE pentru a garanta 
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transport; invită Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor să publice 
în timp util harta țărilor și regiunilor din 
Uniune, pentru a oferi călătorilor un 
răspuns coordonat și eficient;

menținerea liberei circulații;

Or. de

Amendamentul 91
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient; 
subliniază că aceste date și informații de 
localizare ar trebui să respecte 
standardele maxime de protecție a datelor 
și a vieții private;

Or. en

Amendamentul 92
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 

1. invită Comisia și statele membre să 
aplice fără întârziere criterii comune și 
clare privind călătoriile; reamintește că 
este necesar să se armonizeze formularele 
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platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

de localizare, care să garanteze 
interoperabilitatea platformelor de 
localizare și criterii privind nodurile de 
transport și invită Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor să 
monitorizeze și să publice în timp util date 
privind epidemia și măsurile în vigoare în 
țările și regiunile din Uniune, pentru a 
oferi călătorilor un răspuns coordonat și 
eficient;

Or. it

Amendamentul 93
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, precum și a 
insulelor, atunci când este vorba despre 
arhipelaguri și când există informații 
suficiente, pentru a oferi călătorilor un 
răspuns coordonat și eficient;

Or. es

Amendamentul 94
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient, 
precum și pentru a evita crearea de 
coridoare turistice privilegiate;

Or. it

Amendamentul 95
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, pe baza situației sănătății 
publice din statele membre, în special 
formulare de localizare, să garanteze 
interoperabilitatea platformelor de 
localizare și criterii privind nodurile de 
transport; invită Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor să publice în 
timp util harta țărilor și regiunilor din 
Uniune, pentru a oferi călătorilor un 
răspuns coordonat și eficient;

Or. en

Amendamentul 96
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și 
eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile în siguranță, în special 
formulare de localizare, să garanteze 
interoperabilitatea platformelor de 
localizare și criterii privind nodurile de 
transport; invită Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor să publice în 
timp util harta țărilor și regiunilor din 
Uniune, pentru a oferi călătorilor o 
abordare regională bine coordonată, 
previzibilă și transparentă și un răspuns 
eficient;

Or. en

Amendamentul 97
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și a aplicațiilor 
de urmărire, precum și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

Or. de

Amendamentul 98
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns sigur, coordonat, 
corect și eficient;

Or. ro

Amendamentul 99
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns coordonat și eficient;

1. invită statele membre să aplice fără 
întârziere criterii comune privind 
călătoriile, în special formulare de 
localizare, să garanteze interoperabilitatea 
platformelor de localizare și criterii privind 
nodurile de transport; invită Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor 
să publice în timp util harta țărilor și 
regiunilor din Uniune, pentru a oferi 
călătorilor un răspuns standardizat, 
coordonat și eficient;

Or. en

Amendamentul 100
José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Agenția Uniunii Europene 
pentru Siguranța Aviației și ECDC să 
adopte un protocol de testare al UE 
pentru călătorii, care să fie utilizat de 
statele membre, de autoritățile de sănătate 
publică și de nodurile de transport, în 
special de aeroporturi, pentru a contribui 
la sosirea în siguranță a pasagerilor și 
pentru a restabili fluxurile de călătorii pe 
durata pandemiei de COVID-19; 
consideră că un rezultat negativ al 
testului – prin test PCR sau prin test rapid 
de detecție a unui antigen – ar trebui să 
permită pasagerilor să evite carantina sau 
să iasă din aceasta;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor să publice 
în timp util harta țărilor și regiunilor din 
Uniune, pentru a oferi călătorilor un 
răspuns coordonat și eficient;

Or. en

Amendamentul 102
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre, în urma 
Recomandării Comisiei din 28.10.2020 
privind strategiile de testare vizând 
COVID-19, inclusiv utilizarea testelor 
rapide de detecție a unui antigen, să 
efectueze teste rapide de detecție a unui 
antigen pentru călători în aeroporturile de 
plecare și să stabilească un protocol 
comun privind testarea în aeroporturi în 
scopul asigurării sănătății în UE; 
consideră că datele colectate în 
aeroporturi ar trebui să fie puse la 
dispoziția autorităților publice, pentru a 
stabili un sistem de trasabilitate a 
călătorilor; consideră că dezvoltarea 
strategiilor de testare, pe baza unor 
tehnologii validate și a capacităților 
disponibile, ar trebui să ofere informații, 
de asemenea, pentru o politică a UE 
privind carantina;

Or. en

Amendamentul 103
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. ia act de recomandarea Comisiei 
privind strategiile de testare vizând 
COVID-19; îndeamnă statele membre să 
elaboreze un cadru coordonat de stabilire 
a unui protocol comun de testare pentru 
călători; subliniază că este necesar, prin 
deplina cooperare cu autoritățile locale 
din domeniul sănătății, să se permită 
testarea călătorilor înainte de plecare sau, 
în cazul lipsei capacităților de testare în 
țara de origine, să se permită posibilitatea 
de a efectua un test după sosire, pentru a 
evita perioadele de carantină, dacă este 
posibil;
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Or. en

Amendamentul 104
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. subliniază că ar trebui să se 
ajungă la un acord comun la nivelul UE 
în ceea ce privește pregătirea prealabilă 
călătoriei, care să includă efectuarea unui 
test PCR valid sau a unui test de detecție a 
anticorpilor cu cel puțin 72 de ore înainte 
de călătorie; îndeamnă, prin urmare, 
statele membre să implementeze testarea la 
plecare, pentru a evita perioadele de 
carantină și pentru ca toate statele membre 
să beneficieze de finanțare din partea UE 
care să contribuie la atingerea acestui 
obiectiv;

Or. el

Amendamentul 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină, și să urmeze 
un protocol european pentru testare; 
consideră că instituirea carantinei ar 
trebui să rămână un instrument de ultimă 
instanță, dar că, după caz, durata acesteia 
ar trebui redusă la un număr minim de 
zile, care ar trebui armonizat la nivelul 
întregii Uniuni;
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Or. pt

Amendamentul 106
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare în mod 
coordonat, cu metode de screening rapide, 
fiabile și accesibile ca preț, pentru a evita 
perioadele de carantină; îndeamnă 
Comisia și statele membre să utilizeze 
toate instrumentele de finanțare 
disponibile pentru a asigura faptul că 
cetățenii pot fi testați în mod gratuit;

Or. en

Amendamentul 107
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină; recunoaște 
însă și capacitățile limitate de materiale și 
reactivi care trebuie achiziționați pe piața 
mondială pentru a efectua aceste teste, în 
special în ceea ce privește testele PCR;

Or. de

Amendamentul 108
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Dominique Riquet, 
Valter Flego
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea în nodurile de 
transport de plecare sau de sosire, pentru a 
limita riscul de transmitere, înlocuind 
necesitatea perioadelor de carantină; 
subliniază că orice restricție privind 
libertatea de circulație trebuie să fie 
proporțională, temporară și legată în mod 
clar de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 109
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
sporească posibilitățile călătorilor de a 
avea acces, înainte de plecare, la teste 
PCR pentru care rezultatele se primesc în 
termen de 24 de ore, pentru a facilita 
călătoriile în țările și regiunile în care este 
necesar un test negativ pentru a se 
permite intrarea;

Or. en

Amendamentul 110
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă Comisia să dezvolte, în 
coordonare cu statele membre, un 
protocol comun și nediscriminatoriu de 
testare al UE; subliniază că acest protocol 
de testare al UE ar trebui să implice 
implementarea de către statele membre a 
testării la plecare, pentru a evita perioadele 
de carantină;

Or. en

Amendamentul 111
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare pentru 
călătorii care se îndreaptă spre o 
destinație turistică și încurajează să se 
efectueze testele și la destinație, la 
sfârșitul sejurului, pentru a evita 
carantina preventivă asociată acestei 
deplasări;

Or. es

Amendamentul 112
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină, și să asigure 
testarea interoperabilă și soluții sanitare 
pentru operatorii de transport terestru 
internațional și transfrontalier;
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Or. en

Amendamentul 113
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. îndeamnă statele membre să 
coordoneze gestionarea testării în diferite 
momente din perioada de călătorie;

Or. en

Amendamentul 114
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să 
implementeze testarea la plecare, pentru a 
evita perioadele de carantină;

2. recomandă statelor membre să 
faciliteze testarea la plecare, pentru a se 
putea evita, dacă este necesar, perioadele 
de carantină;

Or. de

Amendamentul 115
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, pentru a promova 
un sector al turismului responsabil și 
sigur și pentru a restabili încrederea în 
rândul turiștilor în vederea reluării 
călătoriilor, turiștii ar trebui să aibă acces 
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la puncte de contact la destinațiile lor, de 
exemplu, sub forma unui site web public 
și a unui centru de informare, care să 
furnizeze informații actualizate privind 
situația epidemiologică și sanitară din 
zonă și măsurile de precauție adoptate la 
nivel național și regional; invită Comisia 
să instituie un punct unic de acces al UE, 
în coordonare cu statele membre, pentru a 
realiza acest lucru;

Or. en

Amendamentul 116
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. încurajează Comisia și statele 
membre să garanteze mobilitatea în 
teritoriile cu un caracter insular dublu 
sau triplu, având în vedere scăderea 
bruscă a ofertei; subliniază posibilitatea 
instituirii unor coridoare sanitare sigure 
pentru deplasările spre regiunile 
ultraperiferice și insule, care să 
contribuie la atenuarea provocărilor pe 
care le implică izolarea naturală a 
acestora;

Or. es

Amendamentul 117
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța unei 
strategii comune de comunicare pentru a 



AM\1217609RO.docx 55/216 PE660.207v01-00

RO

informa turiștii cu privire la locul și la 
condițiile în care pot efectua aceste teste;

Or. el

Amendamentul 118
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că persoanele în vârstă 
joacă un rol-cheie în sectorul turismului 
și al călătoriilor, în special în perioada de 
extrasezon, și pot obține beneficii 
substanțiale pentru sănătate în urma 
călătoriilor; observă că persoanele în 
vârstă au fost unul dintre grupurile cele 
mai vulnerabile afectate de criza sanitară 
provocată de coronavirus; subliniază că o 
consolidare a programelor europene de 
turism de sănătate și garantarea 
standardelor sanitare și de igienă maxime 
pot avea un impact pozitiv asupra 
restabilirii încrederii persoanelor în 
vârstă în călătorii;

Or. en

Amendamentul 119
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că este necesar ca în 
zonele îndepărtate să se asigure 
disponibilitatea unui volum suficient de 
teste și de servicii medicale adecvate;

Or. el
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Amendamentul 120
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație; solicită, totodată, 
fiecărui stat membru să ofere călătorilor 
instrucțiuni clare și cuprinzătoare cu 
privire la ceea ce trebuie să facă și la 
instituțiile pe care să le contacteze în 
cazul în care au simptome suspecte, 
precum și o recomandare strictă de a 
urma protocoale interne specifice;

Or. el

Amendamentul 121
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație; avertizează că este 
necesar ca site-ul web și aplicația pentru 
dispozitive mobile să furnizeze informații 
în timp real cu privire la frontiere și la 
serviciile de transport și turistice 
disponibile în țările din UE, inclusiv 
informații privind măsurile de sănătate 
publică și siguranță care sunt aplicate și 
recomandările pentru turiști;
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Or. en

Amendamentul 122
José Ramón Bauzá Díaz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație; își reiterează 
solicitarea de a lansa o campanie dedicată 
de comunicare la nivelul UE privind 
călătoriile și turismul, menită să 
promoveze călătoriile în interiorul UE și 
să restabilească încrederea cetățenilor în 
călătorii și turism pe durata pandemiei de 
COVID-19 printr-o „marcă turistică a 
UE”;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație; invită Comisia și 
statele membre să promoveze în 
continuare existența portalului, pentru a 
încuraja consumatorii și cetățenii să îl 
utilizeze;
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Or. en

Amendamentul 124
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
informații Comisiei privind aplicarea sau 
ridicarea viitoarelor restricții privind libera 
circulație, imediat ce sunt decise 
modificări; regretă că statele membre nu 
au actualizat portalul, ceea ce a condus la 
dezinformarea călătorilor;

Or. en

Amendamentul 125
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație, astfel încât 
călătorii europeni să fie informați corect 
și în timp util atunci când își planifică 
plecările;

Or. ro

Amendamentul 126
Roman Haider
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
săptămânal informații Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

3. salută portalul „Re-open EU” și 
îndeamnă statele membre să transmită 
periodic informații clare Comisiei privind 
aplicarea sau ridicarea viitoarelor restricții 
privind libera circulație;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
aplice statelor terțe cadrul de culori și 
criterii comune în ceea ce privește 
călătoriile neesențiale, prin recunoașterea 
reciprocă a măsurilor de protecție 
împotriva COVID-19, în special în sectorul 
aviației și al croazierelor;

4. invită Comisia și statele membre să 
aplice statelor terțe cadrul de culori și 
criterii comune în ceea ce privește 
călătoriile neesențiale, prin recunoașterea 
reciprocă a măsurilor de protecție 
împotriva COVID-19, în special în sectorul 
aviației și al croazierelor; solicită Comisiei 
să evalueze posibilitatea de a permite 
operatorilor turistici să organizeze 
experiențe de călătorie în zone selectate 
din țările terțe, respectând totodată 
protocoale sanitare rigide, care reduc la 
minimum riscul de contagiune;

Or. en

Amendamentul 128
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
aplice statelor terțe cadrul de culori și 
criterii comune în ceea ce privește 
călătoriile neesențiale, prin recunoașterea 
reciprocă a măsurilor de protecție 
împotriva COVID-19, în special în sectorul 
aviației și al croazierelor;

4. invită Comisia și statele membre să 
aplice statelor terțe cadrul de culori și 
criterii comune în ceea ce privește 
călătoriile neesențiale, prin evaluări ale 
măsurilor de protecție a sănătății și 
sanitare împotriva COVID-19, în special 
în sectorul aviației și al croazierelor;

Or. en

Amendamentul 129
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
aplice statelor terțe cadrul de culori și 
criterii comune în ceea ce privește 
călătoriile neesențiale, prin recunoașterea 
reciprocă a măsurilor de protecție 
împotriva COVID-19, în special în 
sectorul aviației și al croazierelor;

4. invită Comisia și statele membre să 
aplice statelor terțe cadrul de culori și 
criterii comune în ceea ce privește 
călătoriile neesențiale, prin recunoașterea 
reciprocă a măsurilor de protecție 
împotriva COVID-19, la nivelul tuturor 
modurilor de călătorie;

Or. en

Amendamentul 130
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește Comisiei și statelor 
membre că majoritatea competențelor în 
materie de sănătate și unele dintre cele 
legate de restricțiile de mobilitate sunt 
gestionate de către regiuni; propune să se 
țină seama de această realitate atunci 
când se organizează guvernanța în 
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materie de mobilitate pe durata 
pandemiei, facilitând coordonarea 
adecvată, schimbul de informații, 
participarea autorităților implicate, 
precum și colaborarea între acestea;

Or. es

Amendamentul 131
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia și statele membre să 
instituie un sistem de alertă timpurie care 
să avertizeze turiștii prin noi tehnologii, 
într-o manieră extrem de agilă, cu privire 
la orice amenințare potențială la adresa 
sănătății prezentă la destinație, astfel 
încât protocoalele de carantină și de 
evacuare să fie imediate și eficace;

Or. en

Amendamentul 132
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită companiilor aeriene să 
respecte protocolul comun de bază stabilit 
de Agenția Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației, ținând seama și de 
recomandările Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC);

Or. el
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Amendamentul 133
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să 
implementeze sigiliul UE de certificare 
sanitară, ca marcă europeană de 
siguranță sanitară;

eliminat

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să 
implementeze sigiliul UE de certificare 
sanitară, ca marcă europeană de 
siguranță sanitară;

eliminat

Or. it

Amendamentul 135
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să 
implementeze sigiliul UE de certificare 
sanitară, ca marcă europeană de 
siguranță sanitară;

eliminat

Or. en



AM\1217609RO.docx 63/216 PE660.207v01-00

RO

Amendamentul 136
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară;

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară; consideră 
că acest sigiliu trebuie să fie gestionat în 
colaborare cu Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și 
cu agențiile naționale pentru sănătate 
publică ale statelor membre și trebuie să 
distingă activitățile turistice care asigură 
îndeplinirea cerințelor de igienă și 
curățenie pentru prevenirea și controlul 
virusului care provoacă COVID-19 și al 
altor infecții posibile; consideră că 
informațiile privind măsurile de igienă și 
curățenie necesare ar trebui să fie 
transmise întreprinderilor din sector, 
conform orientărilor ECDC;

Or. en

Amendamentul 137
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară;

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară; insistă, în 
contextul acestei certificări, asupra 
faptului că este important să se ia în 
considerare eforturile depuse în mod 
continuu de profesioniștii din domeniul 
turismului pentru a se adapta în mod 
constant la diferitele măsuri sanitare în 
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schimbare și restrictive în conformitate cu 
normele și cu decretele adoptate de 
autoritățile publice în statele membre pe 
durate pandemiei de COVID-19;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca 
marcă europeană de siguranță sanitară;

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare de siguranță, ca 
marcă europeană de siguranță sanitară, 
pentru a ajuta la restabilirea încrederii 
consumatorilor în acest sector și a 
contribui astfel la revitalizarea acestuia; 
subliniază în acest context rolul 
cercetătorilor științifici și al autorităților 
din domeniul sănătății la nivel de stat 
membru, în special atunci când decid ce 
tip de măsuri de precauție pentru sănătate 
sunt necesare într-o anumită regiune;

Or. en

Amendamentul 139
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară;

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară, cu scopul 
de a stabili standarde minime de sănătate 
și igienă la nivel european, care ar 
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contribui la restabilirea încrederii 
consumatorilor și a pasagerilor în acest 
sector și, prin urmare, la revitalizarea lui;

Or. en

Amendamentul 140
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară;

5. îndeamnă Comisia să implementeze 
sigiliul UE de certificare sanitară, ca marcă 
europeană de siguranță sanitară, cu scopul 
de a recâștiga încrederea călătorilor, 
evitând totodată sarcinile administrative 
asupra microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 141
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să stabilească 
măsuri de igienă comune pentru diferitele 
moduri de transport; consideră că aceste 
măsuri ar trebui să fie omogene pentru 
toate modurile de transport și în toate 
statele membre;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

eliminat

Or. it

Amendamentul 143
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze opțiuni pentru 
modalitatea de a organiza spații de testare 
pe termen lung în gări, autogări, 
aeroporturi și porturi, precum și să pună 
în aplicare un sistem coordonat în Europa 
privind testele necesare înainte de 
călătorii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
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vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

vaccinare și să analizeze fezabilitatea și 
necesitatea unui pașaport digital de 
sănătate în Uniune, fără a submina 
drepturile cetățenilor la viață privată și 
protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 145
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

6. invită Comisia să elaboreze, în 
consultare cu statele membre, proceduri 
comune post-vaccinare și să propună un 
mecanism de recunoaștere reciprocă a 
procedurilor, care ar putea include un 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

Or. en

Amendamentul 146
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune, cu 
asigurarea protecției datelor cu caracter 
personal și a respectării principiului 
subsidiarității;

Or. de
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Amendamentul 147
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare;

Or. de

Amendamentul 148
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare și să analizeze necesitatea unui 
pașaport digital de sănătate în Uniune;

6. invită Comisia să formuleze 
recomandări privind procedurile post-
vaccinare pentru a oferi o oarecare 
certitudine întreprinderilor și IMM-urilor 
din sectorul turismului și pentru a le ajuta 
să se pregătească pentru acest scenariu;

Or. en

Amendamentul 149
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să pună în aplicare 
utilizarea cărții de îmbarcare electronice 
pentru a reduce contactul dintre pasageri, 
operatorii turistici și alți agenți;
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Or. en

Amendamentul 150
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU; subliniază, în acest 
context, că sprijinul financiar din 
fondurile UE care a fost furnizat statelor 
membre în legătură cu pandemia de 
COVID-19 nu ajunge întotdeauna la acei 
operatori de turism care au nevoie 
urgentă de finanțare directă pentru a-și 
putea continua activitatea economică; 
invită Comisia să elaboreze, împreună cu 
statele membre, criterii pentru acordarea 
de sprijin din fonduri UE care să permită 
unei game largi de întreprinderi eligibile 
să beneficieze de acest sprijin și care să 
contribuie astfel la reducerea numărului 
de falimente și la menținerea locurilor de 
muncă în sectorul turismului european;

Or. pl

Amendamentul 151
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
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inițiativa React-EU; inițiativa React-EU; invită statele membre 
să mobilizeze și să utilizeze toate resursele 
acordate, inclusiv cele legate de 
reprogramarea fondurilor structurale 
pentru perioada 2014-2020, pentru a 
răspunde nevoilor urgente de lichidități, 
astfel încât să se permită întreprinderilor 
din sector să își mențină și să își dezvolte 
activitățile sau să se reorienteze;

Or. it

Amendamentul 152
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU; consideră că resursele 
necesare pentru a compensa pierderile 
suportate de toți operatorii din sectorul 
turismului ar trebui să fie alimentate 
anticipat și să finanțeze investiții cu 
scopul de a promova tranziția către 
ecosisteme turistice mai sustenabile;

Or. en

Amendamentul 153
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre și 
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includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

autoritățile regionale și locale să o includă 
în planurile lor de redresare și în inițiativa 
React-EU și să pregătească sectorul 
pentru o nouă eră a călătoriilor, prin 
protejarea locurilor de muncă, păstrarea 
competențelor și menținerea în siguranță 
a călătorilor și a destinațiilor;

Or. en

Amendamentul 154
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU; subliniază că 
eligibilitatea retroactivă a acțiunilor din 
Mecanismul de redresare și reziliență 
poate juca un rol esențial în sprijinirea 
sectorului și evitarea falimentelor;

Or. en

Amendamentul 155
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU; invită, în această 
privință, Comisia să stabilească procedura 
de punere în aplicare a inițiativei 
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REACT-EU cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 156
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU, cu condiția respectării 
standardelor de mediu și sociale, pentru a 
permite dezvoltarea unui sector al 
turismului sustenabil la nivelul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU, într-o manieră 
proporțională cu impactul COVID-19 
asupra sectorului și cu importanța 
acestuia pentru economia Uniunii;

Or. en



AM\1217609RO.docx 73/216 PE660.207v01-00

RO

Amendamentul 158
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU; consideră necesară o 
linie bugetară specială la nivelul UE 
pentru turism;

Or. ro

Amendamentul 159
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să o 
includă în planurile lor de redresare și în 
inițiativa React-EU;

7. regretă că Next Generation EU nu 
prevede finanțarea directă pentru sectorul 
turismului și invită statele membre să 
includă sectorul turismului și al 
transporturilor în planurile lor de redresare 
și în inițiativa React-EU;

Or. en

Amendamentul 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre și Comisia să 
asigure capilaritatea ajutorului necesar 
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pentru sectorul turismului, în special 
pentru IMM-uri, cu scopul de a acorda 
unor economii posibilitatea de a rezista 
recesiunii pe termen scurt cauzate de 
COVID-19 și de a face ca aceste economii 
să fie mai reziliente la viitoarele provocări 
financiare extreme; invită statele membre 
și Comisia să se asigure că acest obiectiv 
se bazează pe dubla tranziție verde și 
digitală;

Or. en

Amendamentul 161
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să instituie fără 
întârziere, împreună cu statele membre, 
mecanisme rapide de sprijin financiar 
pentru sectorul organizării de reuniuni și 
evenimente, în care activitățile au fost 
reduse în mod semnificativ ca urmare a 
pandemiei de COVID-19; reamintește că 
acest sector include atât turismul de 
afaceri (conferințe, târguri, congrese), cât 
și turismul legat de evenimente artistice și 
de divertisment (concerte, festivaluri);

Or. pl

Amendamentul 162
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre și Comisia să 
aloce resurse financiare suficiente pentru 
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a salva sectorul și să elaboreze o politică 
europeană pe termen lung în domeniul 
turismului pentru un sector turistic 
sustenabil, bazat pe respectarea mediului 
și pe combaterea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 163
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că lucrătorilor afectați de șocul 
sistemic pe care l-a generat criza 
provocată de pandemia de COVID-19 în 
cadrul întreprinderilor și al IMM-urilor, 
care a condus la faliment, în unele cazuri, 
li se garantează salariile câștigate și 
pensiile;

Or. en

Amendamentul 164
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor 
membre să introducă măsuri de scutire 
fiscală, însoțite de un pachet special de 
stimulare economică a turismului și a 
transporturilor pentru toate IMM-urile 
din sectorul turismului pentru perioada 
2020-2024;

Or. el
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Amendamentul 165
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să încurajeze 
statele membre, în vederea stimulării 
activităților turistice, să stabilească 
temporar cote reduse de TVA pentru 
călătorii și serviciile turistice;

Or. en

Amendamentul 166
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază din nou necesitatea 
sprijinului financiar pentru a permite 
operatorilor de transport public, care au 
suferit o scădere dramatică a veniturilor, 
să dezvolte o flotă de transport mai 
durabilă, cu vehicule cu emisii scăzute;

Or. en

Amendamentul 167
Søren Gade

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
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turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare;

turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare, pe baza unei evaluări a efectelor 
preliminare ale măsurilor pe parcursul 
crizei actuale, inclusiv a concluziei 
auditului CCE privind sprijinul UE 
pentru proiectele publice din sectorul 
turismului;

Or. en

Amendamentul 168
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare;

8. invită Comisia să recunoască 
eșecul mecanismelor de gestionare a 
crizelor din sectorul turismului, să 
evalueze procesele defectuoase, să 
enumere neregulile constatate în 
evaluarea și gestionarea crizelor și să 
elaboreze propuneri de măsuri, pentru a 
răspunde cel puțin crizelor viitoare;

Or. de

Amendamentul 169
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare;

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a asigura o pregătire 
adecvată pentru a răspunde crizelor 
viitoare, inclusiv prin prezentarea 
măsurilor pentru situații neprevăzute și a 
unui plan de pregătire;
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Or. en

Amendamentul 170
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare;

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare, cu măsuri concrete pe termen 
scurt și mediu;

Or. en

Amendamentul 171
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să implementeze 
acțiunea pregătitoare privind mecanismul 
de gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare;

8. invită Comisia să implementeze în 
mod direct și fără întârziere acțiunea 
pregătitoare privind mecanismul de 
gestionare a crizelor din sectorul 
turismului, pentru a răspunde crizelor 
viitoare;

Or. el

Amendamentul 172
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8a. consideră că mecanismul de 
gestionare a crizelor din sectorul 
turismului ar trebui să adopte planuri de 
acțiune care să ajute statele membre să 
pună în aplicare politici preventive și să 
faciliteze un răspuns la nivelul UE la 
diferitele crize viitoare posibile din acest 
sector – o pandemie, falimentul unui grup 
de gestionare a călătoriilor sau 
repatrierea cetățenilor Uniunii aflați în 
vacanță în străinătate; consideră că 
autoritățile regionale și locale trebuie să 
fie implicate în acest proces, acordându-
se atenție specială regiunilor și orașelor 
care depind în mare măsură de turism, 
cum ar fi regiunile ultraperiferice și 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 173
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută cea de-a patra modificare a 
Cadrului temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat pentru a sprijini economia 
în cadrul actualei pandemii de COVID-
19, în special creșterea plafonului de 
sprijin pentru întreprinderi de la 800 000 
la 3 000 000; observă că această măsură 
poate contribui în mod semnificativ la 
supraviețuirea IMM-urilor din sectorul 
turismului și regretă că anumite state 
membre nu au profitat de această 
flexibilitate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că asigurarea protecției 
consumatorilor și a siguranței în sectorul 
turismului și al călătoriilor, precum și 
consolidarea încrederii consumatorilor în 
posibilitățile eficiente de aplicare a 
drepturilor lor sunt esențiale pentru 
redresarea sectorului turismului și al 
călătoriilor; invită Comisia să lanseze o 
campanie europeană de comunicare 
pentru turism în scopul informării 
consumatorilor cu privire la drepturile 
lor;

Or. en

Amendamentul 175
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. îndeamnă Comisia ca, odată cu 
includerea turismului în planul de 
redresare și în inițiativa REACT-UE, să 
prevadă acțiuni specifice pentru regiunile 
europene în care turismul are o pondere 
mai mare în produsul lor intern brut, 
precum și pentru regiunile insulare și 
ultraperiferice;

Or. es

Amendamentul 176
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei ca, în 
eventualitatea apariției unui focar major, 
să pună la dispoziția statelor membre 
asistență imediată din partea UE pentru 
repatrierea cetățenilor Uniunii Europene 
din țara pe care o vizitează;

Or. el

Amendamentul 177
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. speră că actuala criză va acționa 
ca un semnal de alarmă, încurajând 
Comisia Europeană să adopte o politică 
mai ambițioasă în domeniul turismului 
pentru Europa la nivel de mediu, 
economic și social; 

Or. en

Amendamentul 178
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
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eficientă a turismului; eficientă a turismului, favorizând toate 
etapele de redresare și de relansare a 
turismului în țările europene și partajând 
cu întreprinderile strategiile și punerea în 
aplicare a acțiunilor și a măsurilor 
necesare pentru atingerea obiectivelor-
cheie legate de inovare, integrare și 
creșterea competitivității și a specializării 
sectoarelor turistice din țările UE;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
eficientă a turismului;

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane, creând o 
unitate specializată, care să se ocupe în 
mod specific de turism, cu finanțare 
adecvată, pentru a aplica o abordare 
integrată și eficientă a turismului; solicită 
Comisiei să evalueze dacă mecanismul 
instituțional actual poate răspunde în mod 
adecvat provocărilor legate de dezvoltarea 
unei politici europene cuprinzătoare în 
domeniul turismului;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
eficientă a turismului;

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
eficientă a turismului; invită Comisia să 
includă Grupul operativ pentru turism al 
Comisiei TRAN în cadrul discuțiilor 
periodice, la fel ca în cazul reuniunilor 
CCT (Comitetului consultativ pentru 
turism), în care Comisia se întâlnește cu 
reprezentanții statelor membre;

Or. en

Amendamentul 181
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
eficientă a turismului;

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și 
departamente și să consolideze structura 
organizatorică, financiară și de resurse 
umane a direcțiilor generale responsabile 
pentru politica în domeniul turismului, 
inclusiv a DG GROW, precum și a 
direcțiilor generale care se ocupă de 
dezvoltarea regională, ocuparea forței de 
muncă, agricultură, mediu, climă și 
transporturi, pentru a aplica o abordare 
integrată, coordonată și eficientă a 
turismului;

Or. en

Amendamentul 182
Mario Furore, Laura Ferrara
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
eficientă a turismului;

9. invită Comisia să instituie un nou 
model de guvernanță între instituții și să 
consolideze structura organizatorică, 
financiară și de resurse umane a Unității 
pentru turism din cadrul DG GROW, 
pentru a aplica o abordare integrată și 
eficientă a turismului care să includă și o 
cooperare strânsă cu sectorul agricol;

Or. it

Amendamentul 183
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să ia în considerare 
și sinergiile care pot exista între turism și 
agricultură, având în vedere, de 
asemenea, rolul exploatațiilor agricole 
care sprijină de mult timp acest sector 
prin agropensiuni, unități care oferă 
cazare și mic-dejun, gestionarea 
peisajului natural și agricol, cultura 
agricolă, turismul în scopuri enologico-
gastronomice etc.

Or. it

Amendamentul 184
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9a. invită Comisia și statele membre să 
asigure faptul că mecanismul acoperă toți 
lucrătorii din sectorului turismului, 
integrând dimensiunea de gen, inclusiv pe 
cei cu forme de muncă atipică, deoarece 
aceștia sunt deocamdată excluși pe scară 
largă din acordurile pe termen scurt sau 
din alte forme de sisteme de compensare a 
salariilor de către stat;

Or. en

Amendamentul 185
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să efectueze o 
evaluare amănunțită a marjei pentru 
politicile privind turismul la nivelul 
Uniunii, în consultare cu părțile 
interesate europene și cu principalele 
părți interesate, cu scopul de a valorifica 
pe deplin tratatele în viitoarea strategie a 
UE pentru un viitor durabil; 

Or. en

Amendamentul 186
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Conferința privind viitorul 
Europei să inițieze o discuție pentru a 
decide dacă turismul ar trebui să devină o 
competență partajată a UE în loc să fie 
doar o competență complementară a UE, 
cum este în prezent;
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Or. en

Amendamentul 187
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. își reiterează poziția privind 
crearea unui portofoliu pentru transport 
și turism în cadrul Comisiei Europene, 
pentru a reflecta legăturile profunde 
dintre cele două sectoare;

Or. en

Amendamentul 188
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European;

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European; subliniază că această linie 
bugetară este necesară pentru a sprijini 
noua strategie a UE pentru turismul 
sustenabil și noile instituții și politici 
comune, cum ar fi Agenția europeană 
pentru turism, și observă că linia specifică 
nu s-ar suprapune sau nu ar înlocui 
sprijinul financiar care este disponibil 
pentru sectorul transporturilor și al 
turismului prin fondurile europene 
existente;

Or. en
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Amendamentul 189
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European;

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European; consideră, în special, că 
Comisia ar trebui să stabilească un plan 
de comunicare pentru relansarea 
turismului la nivel european, promovând 
o abordare integrată în ceea ce privește 
oferta turistică, prin intermediul unei 
platforme integrate care să permită 
accesul la diferitele servicii oferite în 
domeniul turismului;

Or. it

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European;

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European și reamintește că, în rezoluția 
sa, Parlamentul European a solicitat în 
mod explicit introducerea unei astfel de 
linii bugetare specifice pentru turismul 
sustenabil;
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Or. en

Amendamentul 191
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European;

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
conține nicio intrare separată alocată 
turismului și, prin urmare, nu include o 
rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European;

Or. el

Amendamentul 192
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turismul 
sustenabil, ca un angajament de a pune în 
aplicare politica europeană în domeniul 
turismului adoptată de Parlamentul 
European;

10. regretă că CFM 2021-2027 nu 
include o rubrică specifică pentru turism, 
ca un angajament de a pune în aplicare 
politica europeană în domeniul turismului 
adoptată de Parlamentul European;

Or. it

Amendamentul 193
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia Europeană să 
elaboreze un mecanism care să poată 
garanta posibilitatea de formare digitală a 
lucrătorilor din sectorul turismului, în 
domeniile selectate de angajatorii lor, în 
cazul aplicării pe termen scurt a unor 
măsuri de limitare a circulației 
persoanelor în acest sector, asigurând 
faptul că mecanismul poate oferi valoare 
întreprinderilor pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 194
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. regretă faptul că turismul nu a fost 
încă inclus ca obiectiv independent în 
regulamentele privind fondurile 
structurale și de investiții europene și 
solicită, prin urmare, includerea acestui 
sector ca domeniu țintă specific pentru 
aceste fonduri;

Or. el

Amendamentul 195
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reiterează cât este de important ca 
statele membre și autoritățile lor regionale 
să includă prioritățile din domeniul 
turismului în programele lor operaționale 
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post-2020, cu scopul de a promova 
accesul la finanțare europeană pentru a 
finanța proiectele din turism;

Or. en

Amendamentul 196
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că este necesară o 
strategie eficientă pe termen mediu și 
lung la nivelul UE pentru a restabili 
încrederea fiecărei persoane și a societății 
în ansamblul său în posibilitatea de a 
călători în condiții de siguranță în 
întreaga Uniune Europeană; constată, în 
acest context, că această strategie ar 
trebui să acopere alte ecosisteme turistice 
ale UE, cum ar fi facilitățile de cazare, 
alimentația publică, sănătatea și 
siguranța, comerțul, telecomunicațiile și 
agricultura;

Or. el

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența; consideră că, în această 
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etapă, încă puternic axată pe provocarea 
legată de reluarea activităților, este totuși 
necesar ca schema de ajutoare, sistemul 
de măsuri de protecție și sistemul de 
compensații să sprijine în continuare 
sectoarele care se confruntă cu cele mai 
mari probleme; consideră, în același timp, 
că trebuie identificate strategii de 
recucerire a piețelor internaționale și de 
relocare a fluxurilor turistice mondiale 
către destinațiile din țările UE;

Or. it

Amendamentul 198
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența; subliniază că 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii din sectorul turismului se 
confruntă cu dificultăți deosebit de mari 
în accesarea împrumuturilor pentru 
investiții și inovare;  solicită, prin urmare, 
o creștere semnificativă a capacității 
acestora de a utiliza fondurile și 
instrumentele financiare ale UE, pentru a 
facilita modernizarea și punerea în 
aplicare a unor proiecte inovatoare în 
sectorul turismului;

Or. pl

Amendamentul 199
Tilly Metz
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
transparența acordării de împrumuturi; 
afirmă că această finanțare ar trebui să 
sprijine tranziția către produse și servicii 
turistice mai sustenabile, inovatoare, 
reziliente și de înaltă calitate și către 
condiții de muncă decente pentru 
lucrători și să contribuie și mai mult la 
sustenabilitate, la călătoriile în extrasezon 
și la dispersia geografică a fluxurilor 
turistice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența; consideră că un astfel de 
sprijin ar trebui să includă ajutoare, plase 
de siguranță socială și compensații pentru 
întreprinderile aflate în dificultate cât mai 
curând posibil, pentru a evita falimentul 
și dispariția a zeci de mii de locuri de 
muncă;

Or. it
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Amendamentul 201
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența; solicită, de asemenea, 
Comisiei să aibă în vedere o politică 
serioasă de simplificare pentru accesul 
IMM-urilor la resurse, în special în 
sectorul turismului;

Or. it

Amendamentul 202
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii din sectorul turismului și 
transportului în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența pentru a le putea ajuta să 
facă față mai ușor crizei create de 
COVID-19;

Or. ro
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența; consideră că un astfel de 
mecanism ar putea face parte din 
mecanismul general de gestionare a 
crizelor pentru turism;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi, 
transparența și simplificarea 
administrativă, juridică și contabilă;

Or. fr

Amendamentul 205
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența, reducând totodată sarcinile 
administrative inutile;

Or. en

Amendamentul 206
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
Observator european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența pentru fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 207
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. îndeamnă Comisia să instituie un 
mecanism european de monitorizare a 
implementării sprijinului pentru 

11. îndeamnă Comisia și statele 
membre să monitorizeze implementarea 
sprijinului pentru microîntreprinderi și 
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microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii în ceea ce privește 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
ceea ce privește valoarea adăugată, 
lichiditatea, acordarea de împrumuturi și 
transparența;

Or. en

Amendamentul 208
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să dezvolte o 
platformă sau să utilizeze una existentă, 
la nivelul UE, în cadrul căreia 
întreprinderile și IMM-urile din sectorul 
turismului și cel al transporturilor să 
poată să colecteze și să facă schimb de 
informații și date pentru a avea o imagine 
de ansamblu mai profundă a situației 
sectorului și să îmbunătățească 
monitorizarea și evaluarea situației 
actuale a turismului din UE;

Or. en

Amendamentul 209
Emmanouil Fragkos, Roberts Zīle, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia Europeană să pună 
accentul pe crearea unor proiecte care să 
sprijine infrastructura digitală la nivel 
local și regional, ca un element favorizant 
esențial al transformării produselor 
turistice;

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să informeze 
periodic Parlamentul cu privire la stadiul 
de dezvoltare a proiectelor-pilot și a 
acțiunilor pregătitoare, astfel încât comisia 
parlamentară competentă să rămână 
implicată în acest proces;

12. salută inițiativa pentru guvernanță 
a Comisiei, care solicită un dialog oficial 
și periodic cu părțile interesate din 
sectorul turismului și subliniază că 
organismele relevante ale Parlamentului 
European ar trebui să fie implicate oficial 
în acest dialog cu părțile interesate; invită, 
de asemenea, Comisia să informeze 
periodic Parlamentul cu privire la stadiul 
de dezvoltare a proiectelor-pilot și a 
acțiunilor pregătitoare și comisia 
parlamentară competentă și deputații în 
Parlamentul European care au inițiat 
proiectele să rămână implicați în acest 
proces;

Or. en

Amendamentul 211
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să informeze 
periodic Parlamentul cu privire la stadiul 
de dezvoltare a proiectelor-pilot și a 
acțiunilor pregătitoare, astfel încât comisia 
parlamentară competentă să rămână 
implicată în acest proces;

12. invită Comisia să informeze 
periodic Parlamentul cu privire la stadiul 
de dezvoltare a proiectelor-pilot și a 
acțiunilor pregătitoare, astfel încât comisia 
parlamentară competentă să rămână 
implicată în acest proces și să poată 
reacționa în mod corespunzător la aceste 
evoluții;
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Or. de

Amendamentul 212
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să informeze 
periodic Parlamentul cu privire la stadiul 
de dezvoltare a proiectelor-pilot și a 
acțiunilor pregătitoare, astfel încât comisia 
parlamentară competentă să rămână 
implicată în acest proces;

12. invită Comisia să coopereze 
periodic cu Parlamentul cu privire la 
lucrările pregătitoare și la stadiul de 
dezvoltare și de desfășurare a proiectelor-
pilot și a acțiunilor pregătitoare, astfel încât 
comisia parlamentară competentă să 
rămână implicată în acest proces;

Or. en

Amendamentul 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să ajute 
administrațiile de stat, regionale și locale 
să facă schimb de bune practici și lecții 
învățate în domeniul turismului, cu 
scopul de a îmbunătăți raționalizarea 
juridică, adecvarea sistemică și 
capacitatea de actualizare permanentă în 
sectorul turismului; invită Comisia și 
statele membre să înființeze un organism 
de coordonare, împreună cu Comitetul 
Regiunilor și Comitetul Economic și 
Social European, în care statele membre, 
regiunile, entitățile locale și părțile 
interesate ar putea să facă schimb de 
astfel de bune practici, iar Comisia ar 
putea să ofere orientări și consiliere;
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Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că, deoarece turismul 
este un sector global, este extrem de 
important să se promoveze dialogul și 
cooperarea cu OMC a ONU pe baza 
memorandumului de înțelegere semnat de 
cele două instituții în 2018;

Or. en

Amendamentul 215
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010;

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010; reamintește 
că, în cadrul elaborării acestei noi 
strategii, este esențial să se consulte toți 
profesioniștii din domeniul turismului, 
din toate ramurile pe care acesta le 
include, și să se ia în considerare 
problematicile lor sectoriale; reamintește, 
de asemenea, că este important să se ia în 
considerare nivelul de dependență 
economică dintre diferitele ramuri ale 
turismului și alte sectoare precum 
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transportul de persoane și transportul de 
mărfuri;

Or. fr

Amendamentul 216
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010;

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o 
strategie a UE pentru turism sustenabil, 
aliniată la Pactul verde, la obiectivele 
europene și internaționale privind clima și 
la obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU, care să o înlocuiască pe cea din 
2010; subliniază, în această privință, că 
este importantă promovarea tranziției de 
la supraexploatarea turistică la alte forme 
de turism cultural și sustenabil, care să 
respecte mediul nostru și patrimoniul 
nostru cultural;

Or. en

Amendamentul 217
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010;

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010 și care să 
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răspundă provocărilor specifice crizei 
actuale; solicită ca, în cadrul planului de 
acțiune, să se acorde o atenție specială 
regiunilor dependente de turism, cum ar fi 
regiunile montane, zonele de coastă și 
insulele;

Or. de

Amendamentul 218
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010;

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010, ținând seama 
de impactul total al pandemiei de COVID-
19 și de caracteristicile diverselor tipuri de 
sectoare ale turismului, cum ar fi 
agroturismul, ecoturismul, turismul 
montan și turismul axat pe fauna 
sălbatică;

Or. en

Amendamentul 219
José Ramón Bauzá Díaz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie a UE pentru turism, care să o 
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înlocuiască pe cea din 2010; înlocuiască pe cea din 2010, cu scopul de a 
menține poziția Europei ca destinație 
principală printr-o „marcă turistică a 
UE”;

Or. en

Amendamentul 220
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010;

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010, și un Grup 
operativ pentru turism în cadrul Comisiei, 
care să fie responsabil pentru această 
strategie;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010;

13. felicită Comisia pentru organizarea 
Convenției turismului din 2020 și îi solicită 
să prezinte tot în acest an un plan de 
acțiune și să elaboreze în timp util o nouă 
strategie pentru turism, care să o 
înlocuiască pe cea din 2010, și să creeze 
Uniunea Europeană a Turismului;
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Or. en

Amendamentul 222
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să includă în 
ghidul privind sprijinul financiar un link 
către un punct național de contact care să 
faciliteze accesul la informații pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii;

14. îndeamnă Comisia să actualizeze și 
să includă în ghidul privind sprijinul 
financiar al UE un link către un punct 
național de contact care să faciliteze 
accesul la informații pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii; invită Comisia să sensibilizeze 
întreprinderile și IMM-urile din sectorul 
turismului cu privire la acest ghid al UE, 
care ar trebui să includă informații 
actualizate referitoare la sursele și 
programele de finanțare ale UE 
disponibile pentru revitalizarea 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 223
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să includă în 
ghidul privind sprijinul financiar un link 
către un punct național de contact care să 
faciliteze accesul la informații pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii;

14. îndeamnă Comisia să includă în 
ghidul privind sprijinul financiar un link 
către un punct național de contact care să 
faciliteze accesul la informații pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii; invită statele membre ca, în 
cooperare cu Comisia, să emită și 
orientări cu privire la modalitățile de a 
sprijini sectorul turismului și al 
ospitalității și de a oferi asistență 
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adecvată;

Or. el

Amendamentul 224
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să includă în 
ghidul privind sprijinul financiar un link 
către un punct național de contact care să 
faciliteze accesul la informații pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii;

14. îndeamnă Comisia să faciliteze 
accesul la finanțarea din partea UE prin 
introducerea unor instrumente practice 
(ghișeu unic sau instrument online) și să 
includă în ghidul privind sprijinul financiar 
un link către un punct național de contact 
pentru a simplifica cererile de finanțare și 
procesarea acesteia, în special pentru 
micii furnizori de servicii de ospitalitate și 
pentru micile destinații; 

Or. en

Amendamentul 225
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Comisia să concentreze 
investițiile din cadrul instrumentului Next 
Generation EU în proiectele de turism 
care îndeplinesc criteriile de 
sustenabilitate, favorizând investițiile care 
au un impact pozitiv asupra mediului pe 
termen lung și care aduc beneficii 
teritoriului, inclusiv în domeniul 
economic și social;

Or. it
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Amendamentul 226
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

eliminat

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

eliminat

Or. it

Amendamentul 228
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

eliminat

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

eliminat

Or. en

Amendamentul 230
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism, cu 
mandat de colectare și analiză a datelor 
din sectorul turismului, și să ajute 
instituțiile europene și statele membre să 
adopte decizii informate cu privire la 
îmbunătățirea politicilor în domeniul 
turismului la nivel european, pentru a 
consolida strategia pentru turism 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 231
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism; 
îndeamnă ca rolul acestei Agenții 
Europene pentru Turism să fie definit cu 
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precizie, astfel încât să nu se suprapună 
cu cel al autorităților naționale 
competente și suverane existente deja în 
statele membre;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism; solicită 
Comisiei să efectueze o analiză privind 
posibilitatea instituirii unui parteneriat 
public-privat, sub formă de întreprindere 
mixtă pentru turism în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru 
tehnologie, ca prim pas către înființarea 
respectivei agenții;

Or. en

Amendamentul 233
Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

15. îndeamnă Comisia să continue să 
dezvolte observatorul virtual al turismului 
pentru a ajuta actorii din sectorul turistic 
să elaboreze politici, strategii și planuri de 
urgență relevante pentru industria 
turismului în întreaga UE;

Or. en
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Amendamentul 234
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Platformă Europeană de Coordonare 
pentru Turism;

Or. en

Amendamentul 235
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să înființeze o 
Agenție Europeană pentru Turism;

15. îndeamnă Comisia să evalueze 
dacă este oportună înființarea unei 
Agenții Europene pentru Turism;

Or. de

Amendamentul 236
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază că această linie bugetară este 
necesară pentru a sprijini o nouă strategie 
a UE pentru un turism sustenabil și noi 
instituții și politici comune, cum ar fi 
Agenția Europeană pentru Turism; 
constată că linia dedicată nu s-ar 
suprapune sprijinului financiar aflat la 
dispoziția sectorului călătoriilor și al 
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turismului prin intermediul fondurilor 
UE existente și nici nu ar înlocui acest 
sprijin;

Or. en

Amendamentul 237
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că este nevoie de un 
plan extraordinar pentru conversia 
profesională și pentru noi investiții în 
direcția sustenabilității, dezvoltării 
turismului și creșterii numărului de turiști 
printr-o strategie pe termen lung care să 
poată beneficia de Fondul de redresare; 
consideră că acest plan se referă la 
facilități de cazare, în special în orașe 
faimoase pentru patrimoniul lor artistic, 
la ghizii turistici, la agențiile de turism, la 
agențiile de turism organizatoare, la 
restaurante și la puncte de vânzare cu 
amănuntul destinate turiștilor, care suferă 
foarte mult de pe urma lipsei sau a 
reducerii drastice a fluxurilor turistice 
internaționale în orașe, în siturile 
arheologice, culturale și UNESCO, care 
reprezintă principala ofertă turistică a 
țărilor UE; este necesar, de asemenea, să 
se identifice un sistem de ajutor public cu 
instrumente eficiente și rapide de 
promovare a rezilienței, repoziționării, 
inovării și specializării întreprinderilor 
din industria turismului pentru a face față 
noilor provocări cu care se confruntă pe 
piața internațională;

Or. it

Amendamentul 238
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Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei Europene și 
statelor membre să abordeze deteriorarea 
condițiilor de muncă din sectorul turistic 
din cauza caracterului sezonier, a muncii 
cu fracțiune de normă și a muncii 
nedeclarate, prin instituirea unui cadru 
european pentru lucrătorii din întregul 
lanț valoric al industriei turismului, în 
strâns dialog cu partenerii sociali și 
orientat către toate tipurile de lucrători; 

Or. en

Amendamentul 239
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că abilitățile și calificările 
nu sunt întotdeauna armonizate între țări 
și că există o lipsă a recunoașterii 
reciproce; prin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze opțiunile de armonizare a 
normelor și a legislației în acest sens;

Or. en

Amendamentul 240
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15b. invită Comisia să înființeze un 
observator independent al turismului 
sustenabil, cu scopul de a colecta și a 
analiza date privind impactul turismului 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 241
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. invită Comisia să respecte dreptul 
autorităților locale de a emite 
reglementări privind efectele nocive ale 
supraexploatării turistice;

Or. en

Amendamentul 242
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7; subliniază că, în 
acest sens, ar trebui acordată atenție 
situației și caracteristicilor specifice 
fiecărei regiuni; subliniază că Uniunea 
nu ar trebui să impună sectorului 
turismului obiective climatice și de 
sustenabilitate care nu sunt realizabile;

_________________ _________________
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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. de

Amendamentul 243
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele de mediu, 
sociale și economice prin menținerea 
proceselor ecologice esențiale și 
contribuția la conservarea patrimoniului 
natural și a biodiversității, prin 
respectarea autenticității socioculturale a 
comunităților-gazdă și asigurarea unor 
operațiuni economice sustenabile pe 
termen lung care să furnizeze beneficii 
socioeconomice, distribuite în mod 
echitabil, tuturor părților interesate, 
inclusiv oportunități de locuri de muncă 
de calitate pentru comunitățile-gazdă7;

_________________ _________________
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

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 16. constată că turismul sustenabil ar 
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trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului, ale 
magazinelor locale care contribuie la 
economia turistică, ale comunităților 
locale și ale tuturor actorilor din 
sectoarele care alcătuiesc lanțul de 
aprovizionare al turismului, în special din 
sectorul transporturilor, al agriculturii, al 
pescuitului și al meșteșugurilor;

_________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
tourism more sustainable – A guide for 
policy makers

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. invită Comisia să elaboreze rapid o 
foaie de parcurs pentru un turism 
sustenabil, care să conțină măsuri 
inovatoare pentru reducerea amprentei 
climatice și de mediu a sectorului, 
încurajează în continuare investițiile în 
schemele de turism sustenabil și consideră 
că acesta ar trebui să țină seama de 
efectele economice, sociale și de mediu 
actuale și viitoare, ca răspuns la nevoile 
vizitatorilor, ale sectorului industrial, ale 
mediului și ale comunităților locale7;

_________________ _________________
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
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Or. en

Amendamentul 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale lucrătorilor, ale 
mediului, ale biodiversității și ale 
comunităților locale7, precum și de 
tendințele din sectorul strâns conectat al 
transporturilor, cum ar fi mobilitatea 
conectată și cu emisii reduse, digitalizarea 
sau implementarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi;

_________________ _________________
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

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7; subliniază că 
pandemia de COVID-19 a condus la o 



AM\1217609RO.docx 115/216 PE660.207v01-00

RO

schimbare a caracteristicilor cererii 
călătorilor, în direcția unui turism „sigur 
și curat”, care va persista probabil în 
următorii ani;

_________________ _________________
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

Amendamentul 248
Andor Deli

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7; invită Comisia să 
abordeze problema supraexploatării 
turistice prin promovarea atracțiilor și a 
destinațiilor regionale și locale mai puțin 
cunoscute din Europa;

_________________ _________________
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

Amendamentul 249
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale, pe lângă cele ale 
actorilor economici implicați, în special 
de mici dimensiuni, cum ar fi cei implicați 
în activități artizanale strâns legate de un 
anumit teritoriu;

_________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
tourism more sustainable – A guide for 
policy makers

Or. it

Amendamentul 250
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că epidemia de COVID-19 
a afectat și a modificat efectiv 
caracteristicile cererii în materie de 
călătorii din partea turiștilor, astfel încât 
turismul viitor ar trebui să țină seama de 
această schimbare a cererii și să răspundă 
nevoilor vizitatorilor, ale sectorului 
industrial și ale comunităților locale;

_________________
7 UNWTO and UNEP (2005) Making 
tourism more sustainable – A guide for 
policy makers

Or. it

Amendamentul 251
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Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale7;

16. constată că turismul sustenabil ar 
trebui să țină seama de efectele economice, 
sociale și de mediu actuale și viitoare, ca 
răspuns la nevoile vizitatorilor, ale 
sectorului industrial, ale mediului și ale 
comunităților locale, stabilind în același 
timp soluții sustenabile și flexibile pentru 
transportul multimodal;

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

Or. en

Amendamentul 252
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că agroturismul este o 
parte integrantă a turismului sustenabil, 
în special cel care contribuie la 
mobilitatea ușoară, promovând 
descoperirea teritoriilor noastre, a naturii 
și a peisajelor, pe trasee pietonale, pentru 
biciclete sau ecvestre, la care accesul 
trebuie să fie partajat; subliniază, în acest 
context, importanța dezvoltării 
itinerariilor ecvestre la scară europeană, 
printre care se numără traseele ecvestre 
precum ruta europeană d'Artagnan;

Or. fr
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Amendamentul 253
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că noile tendințe în 
materie de turism, cum ar fi ecoturismul, 
agroturismul și experiențele autentice, pot 
contribui la sustenabilitatea sectorului 
prin intermediul călătoriilor în extrasezon 
și al dispersării geografice a fluxurilor 
turistice, având de asemenea un impact 
pozitiv asupra mediului și a patrimoniului 
cultural al destinațiilor și, în același timp, 
contribuind la prevenirea depopulării și la 
generarea de venituri suplimentare pentru 
regiunile îndepărtate, slab populate și 
insulare; 

Or. en

Amendamentul 254
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia Europeană să 
acorde o atenție specială regiunilor care 
sunt deja afectate de constrângeri din 
cauza situării lor geografice și care ar 
putea fi mai afectate de tranziție, cum ar 
fi regiunile ultraperiferice; solicită 
Comisiei Europene să elaboreze orientări 
pentru aceste regiuni cu scopul de a 
asigura o coordonare mai bună în ceea ce 
privește tranziția și sustenabilitatea 
sectorului;

Or. en
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Amendamentul 255
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. atrage atenția asupra faptului că 
planurile de redresare ale UE și cele 
naționale ar trebui să ofere finanțare 
adecvată pentru transformarea ecologică 
și digitală a sectorului turismului și a 
infrastructurii acestuia prin investiții care 
urmăresc să sporească atractivitatea 
turismului în rândul consumatorilor și să 
ofere beneficii reale întreprinderilor din 
sectorul turistic;

Or. el

Amendamentul 256
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că ar trebui să se acorde 
o atenție deosebită situației insulelor și 
zonelor cu conexiuni de transport 
inadecvate; solicită Comisiei să elaboreze 
o strategie de sprijinire a modernizării 
navelor pentru a încuraja utilizarea unor 
mijloace de transport mai puțin poluante, 
în conformitate cu Acordul de la Paris;

Or. it

Amendamentul 257
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că sectorul turismului 
poate construi sinergii cu mediul natural 
european, în special cu pădurile cel mai 
bine conservate, din care nu se extrage 
niciun produs, deoarece acestea 
contribuie la cunoaștere, sănătate și 
ecoturism, o contribuție de care nu putem 
priva generațiile viitoare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că sectorul turismului 
și al călătoriilor generează o amprentă 
ecologică semnificativă la nivel mondial și 
că o tranziție către sustenabilitate este 
indispensabilă pentru ca Europa să își 
atingă obiectivele privind clima și 
biodiversitatea și să realizeze Pactul verde 
european;

Or. en

Amendamentul 259
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază necesitatea de a 
promova servicii de turism sustenabil care 
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să ia în considerare bogatul patrimoniu 
istoric și cultural al Europei, precum și 
patrimoniul său natural unic;

Or. en

Amendamentul 260
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că un sector turistic 
rezilient este esențial pentru economia 
circulară; subliniază în acest sens 
necesitatea coerenței în materie de 
legislație și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic obstacolele legislative 
existente care împiedică implementarea 
deplină a unei economii circulare; salută 
Strategia europeană pentru materialele 
plastice într-o economie circulară și 
îndeamnă Comisia să propună cerințe 
obligatorii pentru conținutul reciclat și 
măsuri de reducere a generării de deșeuri 
pentru produse-cheie cum ar fi 
ambalajele, materialele de construcție și 
vehiculele, toate acestea fiind utilizate în 
mare măsură și de vizitatorii unei regiuni 
sau ai unui oraș;

Or. en

Amendamentul 261
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită Comisiei să evalueze și să 
instituie instrumente care să permită 
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combaterea caracterului sezonier al 
turismului, în vederea încurajării unor 
noi modalități care să aibă efecte pe tot 
parcursul anului, nu numai din punct de 
vedere financiar, ci mai ales din punct de 
vedere social și al mediului, asigurând un 
impact considerabil asupra teritoriului;

Or. it

Amendamentul 262
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită statelor membre să facă 
infrastructura pentru biciclete mai sigură, 
mai directă, mai bine integrată și mai 
conectată, oferind un impuls suplimentar 
semnificativ cicloturismului; ia act de 
importanța recunoașterii EuroVelo drept 
o altă rețea TEN-T (rețea transeuropeană 
de transport) pe lângă rețelele existente de 
drumuri, căi ferate și căi navigabile 
interioare;

Or. en

Amendamentul 263
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. avertizează asupra necesității de a 
implica autoritățile locale și diferitele 
părți interesate în elaborarea planurilor 
de tranzit ecologic pentru sectorul turistic;

Or. en
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Amendamentul 264
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. subliniază importanța turismului 
pentru dezvoltarea rurală, care nu ar mai 
trebui interpretată exclusiv în termeni de 
dezvoltare agricolă, ci ca un factor 
determinant pentru dezvoltarea zonelor cu 
terenuri agricole care sunt marginale și 
cu o productivitate scăzută, dar de mare 
valoare pentru mediu și peisaj și pentru 
protejarea biodiversității; invită Comisia 
să depună eforturi adecvate pentru a 
include turismul și oportunitățile pe care 
le oferă acesta în Strategia în domeniul 
biodiversității, în strategia „De la fermă la 
consumator”, în noua politică agricolă 
comună și în rețeaua Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 265
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. îndeamnă la îmbunătățirea 
cunoștințelor despre dinamica 
ecosistemelor mediteraneene atât pentru 
vizitatori, cât și pentru furnizorii de 
servicii de turism, în ceea ce privește 
regimul de maturitate și perturbare a 
ecosistemelor, ceea ce ar putea permite, 
de asemenea, stabilirea de noi modele de 
gestionare; îndeamnă, de asemenea, la 
îmbunătățirea pregătirii profesionale în 
sectorul turistic din domeniul forestier cu 
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scopul de a permite adaptarea noilor 
obiective de gestionare la nevoile 
secolului XXI;

Or. en

Amendamentul 266
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. avertizează cu privire la nevoia de 
investiții mai bune în valorificarea altor 
tipuri de turism, cum ar fi turismul rural 
și ecoturismul, în conformitate cu 
principiul sustenabilității și cu Pactul 
verde european;

Or. en

Amendamentul 267
Sara Cerdas, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. consideră că Comisia ar trebui să 
elaboreze o foaie de parcurs pentru un 
turism sustenabil care să conțină măsuri 
inovatoare pentru a reduce amprenta 
climatică și de mediu și care să continue 
să încurajeze investițiile în schemele de 
turism sustenabil; consideră că această 
foaie de parcurs ar trebui să includă 
problema conservării biodiversității, 
pentru a promova sinergiile între 
activitățile umane și conservarea naturii;

Or. en
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Amendamentul 268
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. invită Comisia și statele membre să 
consolideze coordonarea măsurilor care 
contribuie în mod semnificativ la dialogul 
și înțelegerea reciprocă a industriei 
turismului și a călătoriilor ca „industrie a 
păcii” în rândul cetățenilor statelor 
membre și promovează acest dialog;

Or. en

Amendamentul 269
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să pună în 
practică Sistemul european de indicatori 
turistici, cu o structură de guvernanță 
permanentă, și să îl implementeze la 
destinații, cu indicatori statici și date în 
timp real pentru gestionarea și evaluarea 
performanței acestora, în parteneriat cu 
regiunile;

eliminat

Or. de

Amendamentul 270
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să pună în 
practică Sistemul european de indicatori 
turistici, cu o structură de guvernanță 
permanentă, și să îl implementeze la 
destinații, cu indicatori statici și date în 
timp real pentru gestionarea și evaluarea 
performanței acestora, în parteneriat cu 
regiunile;

17. îndeamnă Comisia să pună în 
practică Sistemul european de indicatori 
turistici, pentru colectarea de date cu 
privire la accesul la diferitele destinații 
turistice, la monitorizarea și la gradul de 
ocupare a acestora, cu o structură de 
guvernanță permanentă, și să îl 
implementeze la destinații, cu indicatori 
statici și date în timp real pentru 
gestionarea și evaluarea performanței 
acestora, în parteneriat cu regiunile;

Or. es

Amendamentul 271
Søren Gade

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să pună în 
practică Sistemul european de indicatori 
turistici, cu o structură de guvernanță 
permanentă, și să îl implementeze la 
destinații, cu indicatori statici și date în 
timp real pentru gestionarea și evaluarea 
performanței acestora, în parteneriat cu 
regiunile;

17. îndeamnă Comisia să pună în 
practică Sistemul european de indicatori 
turistici, cu o structură de guvernanță 
permanentă, și să îl implementeze la 
destinații, cu indicatori statici și date în 
timp real din surse de date existente pentru 
gestionarea și evaluarea performanței 
acestora, în parteneriat cu regiunile;

Or. en

Amendamentul 272
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. regretă lipsa de date organice în 
sectorul turismului, care să țină seama de 
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monitorizarea economică, socială și de 
mediu a turismului; solicită Comisiei să 
creeze o bază de date cu instrumente 
standardizate pentru a furniza anual date 
privind sectorul turismului din Europa, 
defalcate pe regiuni, acordând o atenție 
deosebită impactului pe care turismul 
sustenabil îl are asupra ocupării forței de 
muncă și a capacității de a evita 
depopularea în zonele rurale și 
învecinate; de asemenea, invită Comisia 
să instituie un sistem de colectare a 
datelor pentru a monitoriza impactul 
sectorului asupra mediului în ceea ce 
privește consumul de apă și generarea de 
emisii;

Or. it

Amendamentul 273
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a institui 
instrumente standardizate care să poată 
ghida orașele, regiunile și sectorul de 
afaceri în căutarea unor politici mai 
sustenabile care să fie integrate în noul 
program statistic european și care să 
consolideze monitorizarea economică, 
socială și de mediu a turismului;

Or. en

Amendamentul 274
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să reflecteze 
asupra relației dintre metropole, orașe și 
zonele interioare, precum și asupra 
zonelor montane ca zone esențiale ale 
țării, pentru a asigura, de asemenea, 
menținerea ariilor protejate și a 
biodiversității;

Or. it

Amendamentul 275
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită statelor membre o 
colectare mai bună a datelor la nivelul 
NUTS 3 cu privire la numărul de turiști și 
persoane care fac excursii, la alte forme 
de cazare noi și la tipul de transport, 
împreună cu principalele destinații locale, 
conform statisticilor de cazare;

Or. en

Amendamentul 276
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, precum și să creeze 
mecanisme de sprijin pentru 
implementarea acestor certificări și să 
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promoveze operatorii de turism care au 
obținut certificările respective; în plus, 
invită Comisia să stabilească indicatori 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră 
din sectorul călătoriilor turistice și să 
analizeze dacă un sistem de certificare ar 
putea contribui la reducerea emisiilor 
respective; subliniază importanța 
implicării operatorilor de turism în 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și invită Comisia să 
stabilească indicatori privind contribuția 
proiectelor turistice la dezvoltarea 
economiei locale și la integrarea 
aspectelor de mediu și sociale în 
implementarea proiectelor de dezvoltare 
turistică;

Or. en

Amendamentul 277
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări; solicită Comisiei să prevadă 
obligația furnizorilor de pachete de 
servicii de a include o evaluare a 
impactului asupra mediului în ceea ce 
privește pachetul propus, care să țină 
seama nu numai de impactul 
transportului care ar trebui să fie analizat 
separat, ci și de un bilanț al tuturor 
emisiilor preconizate în timpul șederii;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări; subliniază necesitatea de a 
sprijini industria turismului în 
implementarea principiilor economiei 
circulare, care pot îmbunătăți calitatea 
experienței turistice, pot consolida 
competitivitatea industriei și pot reduce 
impactul acesteia asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 279
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări; subliniază necesitatea și 
importanța luării în considerare a 
investițiilor realizate de IMM-urile și de 
microîntreprinderile din sectorul 
turismului și a eforturilor depuse de 
acestea pentru a fi eligibile pentru 
eticheta ecologică;
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Or. fr

Amendamentul 280
Nora Mebarek

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări; solicită, în cele din urmă, 
crearea unei etichete europene unice 
pentru turismul sustenabil, care să 
includă și perspectiva calității, a 
accesibilității și a incluziunii;

Or. fr

Amendamentul 281
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
alte servicii turistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

18. îndeamnă Comisia să analizeze 
obstacolele care stau în calea etichetei 
ecologice și să extindă aplicarea acesteia la 
serviciile ecoturistice, împreună cu EMAS 
pentru turism, și să creeze mecanisme de 
sprijin pentru implementarea acestor 
certificări;

Or. en

Amendamentul 282
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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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța promovării 
trecerii de la turismul de masă la alte 
forme de turism cultural și sustenabil; 
subliniază că fluxurile de turism 
nesustenabile, gestionate deficitar, și 
dezvoltarea necontrolată pot avea un 
impact uriaș asupra naturii și a siturilor 
de patrimoniu cultural; salută inițiativele 
care au fost deja luate la nivelul statelor 
membre și la nivel local, cum ar fi 
direcționarea fluxurilor de turism către 
destinații mai puțin cunoscute și mici, 
izolate, cum ar fi satele, utilizând moduri 
de transport sustenabile sau vizite 
virtuale;

Or. en

Amendamentul 283
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită statele membre, agențiile 
naționale de turism și sectorul turismului 
să consolideze coordonarea criteriilor 
pentru etichetele de calitate existente în 
Uniune și aplicarea acestora și consideră 
că, pentru a încuraja această coordonare, 
Comisia ar trebui să sprijine inițiativele 
locale și să ia în considerare respectiva 
certificare atunci când selectează 
agențiile pentru cererile de propuneri;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită statele membre să analizeze 
scheme de stimulare care pot determina 
investiții orientate către renovarea 
parcului imobiliar turistic, îmbunătățirea 
eficienței energetice a clădirilor, în 
conformitate cu obiectivele climatice 
pentru 2030 și 2050, făcându-le, de 
asemenea, mai moderne, mai inteligente 
și mai interconectate;

Or. en

Amendamentul 285
Nora Mebarek

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită crearea unui voucher de 
vacanță european, însoțit de certificarea 
europeană a activităților turistice, pentru 
a veni în sprijinul celor mai modești 
călători și al celor mai lăudabile activități;

Or. fr

Amendamentul 286
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută inițiativa DiscoverEU a 
Uniunii Europene, care le oferă tinerilor, 
în principal, posibilitatea de a descoperi 
Europa prin experiențe de învățare;

Or. el

Amendamentul 287
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. felicită Comisia pentru înființarea 
Grupului pentru un turism sustenabil8 și 
solicită reluarea activității acestuia și 
revizuirea Cartei europene din 2012 
pentru un turism sustenabil și 
responsabil, cu scopul de a stimula 
participarea și aplicarea bunelor practici;

eliminat

_________________
8 Tourism Sustainability Group (TSG)

Or. de

Amendamentul 288
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. felicită Comisia pentru înființarea 
Grupului pentru un turism sustenabil8 și 
solicită reluarea activității acestuia și 
revizuirea Cartei europene din 2012 pentru 
un turism sustenabil și responsabil, cu 
scopul de a stimula participarea și aplicarea 
bunelor practici;

19. felicită Comisia pentru înființarea 
Grupului pentru un turism sustenabil8 și 
solicită reluarea activității acestuia și 
revizuirea Cartei europene din 2012 pentru 
un turism sustenabil și responsabil, cu 
scopul de a stimula participarea și aplicarea 
bunelor practici; consideră că Grupul 
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pentru un turism sustenabil poate servi 
drept referință pentru o rețea europeană a 
părților interesate din domeniul 
turismului sustenabil, poate prezenta noi 
instrumente și inițiative pentru evaluarea 
impactului social și ecologic al 
activităților legate de turism, pentru 
implicarea călătorilor și pentru 
informarea acestora cu privire la 
diferitele opțiuni pe care le au la 
dispoziție;

_________________ _________________
8 Tourism Sustainability Group (TSG) 8 Tourism Sustainability Group (TSG)

Or. pt

Amendamentul 289
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. felicită Comisia pentru înființarea 
Grupului pentru un turism sustenabil8 și 
solicită reluarea activității acestuia și 
revizuirea Cartei europene din 2012 pentru 
un turism sustenabil și responsabil, cu 
scopul de a stimula participarea și aplicarea 
bunelor practici;

19. felicită Comisia pentru înființarea 
Grupului pentru un turism sustenabil8 și 
solicită reluarea activității acestuia și 
revizuirea Cartei europene din 2012 pentru 
un turism sustenabil și responsabil, cu 
scopul de a stimula participarea și aplicarea 
bunelor practici la nivel național, regional 
și local;

_________________ _________________
8 Tourism Sustainability Group (TSG) 8 Tourism Sustainability Group (TSG)

Or. en

Amendamentul 290
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să propună o 
legislație care să țină seama de amprenta 
ecologică și socială a călătoriilor, pe baza 
a patru parametri: transportul, cazarea, 
masa și activitățile; consideră că aceasta 
ar trebui să fie însoțită de o evaluare a 
efectelor turismului asupra teritoriului în 
ceea ce privește impactul social și de 
mediu;

Or. it

Amendamentul 291
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază importanța Cadrului 
statistic al OMC a ONU de măsurare a 
sustenabilității turismului, care vizează 
integrarea statisticilor privind 
dimensiunile economică, ecologică și 
socială ale turismului sustenabil;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că lipsa de parametri 
privind efectele turismului asupra 
sustenabilității împiedică actorii publici și 
privați să ia decizii; invită Eurostat să 
creeze un criteriu de referință pentru 

20. reamintește că lipsa de parametri 
privind efectele turismului asupra 
sustenabilității împiedică actorii publici și 
privați să ia decizii; invită Eurostat să 
creeze un criteriu de referință pentru 
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colectarea datelor privind sustenabilitatea, 
supraexploatarea și subexploatarea 
turistică și solicită actualizarea 
Regulamentul (UE) nr. 692/2011;

colectarea datelor și solicită actualizarea 
Regulamentului (UE) nr. 692/2011; 
subliniază potențialul vast pe care îl au 
volumele mari de date și datele actualizate 
(de exemplu, despre originea și tipul 
rezervărilor, durata sejururilor, 
cheltuielile medii defalcate pe categorii) 
pentru înțelegerea evoluției fluxurilor 
turistice și a modificărilor cererii, 
adaptarea ofertei și punerea în aplicare a 
unor politici adecvate, cu scopul de a 
asigura sustenabilitatea și de a promova 
teritoriile explorate insuficient;

Or. en

Amendamentul 293
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că lipsa de parametri 
privind efectele turismului asupra 
sustenabilității împiedică actorii publici și 
privați să ia decizii; invită Eurostat să 
creeze un criteriu de referință pentru 
colectarea datelor privind sustenabilitatea, 
supraexploatarea și subexploatarea turistică 
și solicită actualizarea Regulamentul (UE) 
nr. 692/2011;

20. reamintește că lipsa de date 
cantitative și calitative exacte privind 
efectele turismului asupra sustenabilității 
împiedică actorii publici și privați să ia 
decizii; invită Eurostat să creeze un criteriu 
de referință pentru colectarea datelor 
privind sustenabilitatea, supraexploatarea 
și subexploatarea turistică și să analizeze 
dacă definiția „turiștilor” utilizată în 
statistici ar trebui extinsă pentru a include 
și alte tipuri de călători și solicită 
actualizarea Regulamentului (UE) nr. 
692/2011;

Or. en

Amendamentul 294
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că lipsa de parametri 
privind efectele turismului asupra 
sustenabilității împiedică actorii publici și 
privați să ia decizii; invită Eurostat să 
creeze un criteriu de referință pentru 
colectarea datelor privind sustenabilitatea, 
supraexploatarea și subexploatarea turistică 
și solicită actualizarea Regulamentul (UE) 
nr. 692/2011;

20. reamintește că lipsa de parametri 
privind efectele turismului asupra 
sustenabilității împiedică actorii publici și 
privați să ia decizii; invită Eurostat să 
creeze un criteriu de referință pentru 
colectarea datelor privind sustenabilitatea, 
condițiile de muncă, supraexploatarea și 
subexploatarea turistică și solicită 
actualizarea Regulamentului (UE) nr. 
692/2011;

Or. en

Amendamentul 295
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. propune elaborarea unei platforme 
specifice de bune practici pentru a 
împărtăși experiențe și pentru a încuraja 
crearea unor sisteme care să permită 
previzionarea, prevenirea și avertizarea 
călătorilor cu privire la momentele de 
vârf, prin utilizarea volumelor mari de 
date, a inteligenței artificiale și a 
sistemelor de măsurare a prezenței în 
anumite locuri; încurajează includerea 
prezenței acestui tip de dispozitive drept 
indicator de sustenabilitate în cadrul 
Sistemului european de indicatori 
turistici;

Or. es

Amendamentul 296
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
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Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor 
comune de date, permițând întreprinderilor 
din domeniul turismului să se angajeze pe 
deplin în domeniul inovării și al 
digitalizării;

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor 
comune de date, permițând întreprinderilor 
din domeniul turismului să se angajeze pe 
deplin în domeniul inovării și al 
digitalizării; invită Comisia să promoveze 
cooperativele de date pentru turism cu 
scopul de a ajuta numeroasele IMM-uri 
din sector să colecteze, să prelucreze și să 
utilizeze datele pe care le produc, 
permițându-le să beneficieze pe deplin de 
economia datelor și să implementeze 
soluții sustenabile;

Or. en

Amendamentul 297
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor 
comune de date, permițând întreprinderilor 
din domeniul turismului să se angajeze pe 
deplin în domeniul inovării și al 
digitalizării;

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor 
comune de date, permițând întreprinderilor 
din domeniul turismului să se angajeze pe 
deplin în domeniul inovării și al 
digitalizării, întrucât aceste ultime 
elemente sunt vitale pentru modernizarea 
întregului sector, precum și pentru 
dezvoltarea de noi servicii și a unei oferte 
mai largi, de calitate superioară;

Or. en
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Amendamentul 298
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor 
comune de date, permițând întreprinderilor 
din domeniul turismului să se angajeze pe 
deplin în domeniul inovării și al 
digitalizării;

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a spațiilor 
comune de date, permițând întreprinderilor 
din domeniul turismului să se angajeze pe 
deplin în domeniul inovării și al 
digitalizării, precum și reglementând 
activitatea platformelor online de 
rezervare și de intermediere pentru 
rezervare;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. regretă faptul că Comisia nu a 
inclus turismul în strategia europeană 
privind datele și îi solicită să integreze 
turismul în cadrul de guvernanță a 
spațiilor comune de date, permițând 
întreprinderilor din domeniul turismului să 
se angajeze pe deplin în domeniul inovării 
și al digitalizării;

21. salută strategia europeană privind 
datele și propunerea de a înființa spații 
comune europene de date; invită Comisia 
să ia în considerare lansarea unui spațiu 
de date pentru turism, care să permită 
întreprinderilor din domeniul turismului să 
se angajeze pe deplin în domeniul inovării 
și al digitalizării;

Or. en

Amendamentul 300
Carles Puigdemont i Casamajó
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că propunerea de 
regulament privind promovarea echității 
și a transparenței pentru furnizorii prin 
servicii de intermediere online 
(COM/2018/0238) reprezintă un pas către 
condiții echitabile de concurență pentru 
IMM-urile care concurează cu marile 
corporații pe piețele serviciilor digitale, 
corelate și cu turismul, și solicită 
finalizarea acestuia după ce va fi 
actualizat și aliniat la noua strategie 
digitală stabilită de Comisie în 
Comunicarea sa privind conturarea 
viitorului digital al Europei din 
19 februarie 2020 [COM(2020)0067];

Or. en

Amendamentul 301
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că accesibilitatea 
imediată în scopuri statistice a datelor 
deja colectate cu privire la prezența 
înregistrată în structurile de cazare ar 
facilita monitorizarea în timp real a 
fluxurilor turistice și ar oferi o capacitate 
analitică mai mare pentru strategiile și 
deciziile care urmează să fie adoptate în 
domeniul legislativ și economic;

Or. it

Amendamentul 302
Carlo Fidanza, Roberts Zīle
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să consolideze 
componenta artizanală a sectorului 
turistic prin adoptarea de măsuri specifice 
în favoarea artizanatului și a 
microîntreprinderilor, însoțite de 
reducerea birocrației, precum și prin 
adoptarea unor modele sustenabile de 
revitalizare a centrelor istorice;

Or. it

Amendamentul 303
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia Europeană să 
propună înființarea unei comunități de 
cunoaștere și inovare (CCI) turistică;

Or. en

Amendamentul 304
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. îndeamnă Comisia, statele 
membre, regiunile și entitățile locale să 
apere drepturile lucrătorilor din cadrul 
societăților de pe platforme online, care ar 
putea fi inegale în comparație cu cele ale 
lucrătorilor din sectoarele offline, prin 
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reglementarea situației lor de muncă în 
ceea ce privește protecția socială, salariul 
și timpul lucrat, precum și prin stabilirea 
unei consultări fructuoase cu 
organizațiile societății civile care îi 
reprezintă; subliniază că pandemia de 
COVID-19 a crescut expunerea acestor 
lucrători la boală, sporind inegalitățile 
menționate;

Or. en

Amendamentul 305
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. îndeamnă toate administrațiile și 
părțile interesate să monitorizeze 
drepturile lucrătorilor din sectorul 
turismului, în special ale celor care ajung 
pe piața neagră, ținând seama de Pilonul 
european al drepturilor sociale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
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sistemului de emitere a biletelor; sistemului de emitere a biletelor; 
reamintește necesitatea ca toate statele 
membre să aibă o infrastructură de 
transport modernă, sigură și sustenabilă, 
pentru a facilita călătoriile în întreaga UE 
și pentru a face zonele periferice și 
îndepărtate mai accesibile turismului 
intraeuropean și internațional; subliniază 
că ar trebui acordată o atenție deosebită 
legăturilor transfrontaliere lipsă și 
finalizării acestora, precum și respectării 
termenelor privind TEN-T din 2030 și 
2050;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor; 
reamintește că tehnologiile necesare 
pentru interoperabilitatea și 
intermodalitatea sistemului de emitere a 
biletelor trebuie să fie o oportunitate 
economică pentru microîntreprinderile și 
IMM-urile din statele membre, 
permițându-le astfel să devină actori 
inovatori cunoscuți care contribuie la 
tranziția către o mobilitate curată și, 
totodată, la dezvoltarea economică a 
sectorului turistic;

Or. fr
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Amendamentul 308
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că, pentru a 
putea atinge obiectivele climatice 
europene și internaționale, statele membre 
ar trebui, cu ajutorul sprijinului financiar al 
Uniunii, să investească în tranziția către 
vehicule cu emisii zero și moduri de 
transport sustenabile, inclusiv în călătorii 
feroviare și cu bicicleta, oferind un sprijin 
special operatorilor de transport public 
care au suferit o scădere dramatică a 
veniturilor, și să investească în platforme 
care să asigure interoperabilitatea și 
intermodalitatea sistemului de emitere a 
biletelor prin dezvoltarea serviciilor de 
emitere directă a biletelor și a serviciilor 
tehnologice de mobilitate neîntreruptă;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate, călătoriile 
având un impact semnificativ asupra 
climei, și consideră că statele membre ar 
trebui, cu ajutorul sprijinului financiar al 
Uniunii, să investească în tranziția către 
combustibili mai ecologici și în platforme 
care să asigure interoperabilitatea și 
intermodalitatea sistemului de emitere a 
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biletelor; consideră că mobilitatea 
turistică ar trebui să încurajeze utilizarea 
celor mai sustenabile mijloace de 
transport și să promoveze, de asemenea, 
opțiuni turistice locale atractive, care să 
determine scăderea amprentei ecologice a 
călătoriilor;

Or. en

Amendamentul 310
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să crească investițiile 
în tranziția către combustibili mai ecologici 
și în servicii de transport în comun 
sustenabile, îmbunătățind conectivitatea 
feroviară la nivel regional, urban și local 
și, în același timp, implementarea 
platformelor digitale („mobilitatea ca 
serviciu”) care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor în cadrul 
serviciilor de transport multimodal;

Or. en

Amendamentul 311
Barbara Thaler

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și subliniază că 
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membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici 
și în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

decarbonizarea sectorului transporturilor 
nu trebuie să afecteze în mod semnificativ 
accesibilitatea sau prețul transportului 
dinspre și către destinațiile turistice; prin 
urmare, invită statele membre să instituie 
fără întârziere mecanismele necesare 
pentru partajarea generală de date, 
inclusiv a datelor în timp real, pentru a 
autoriza platformele independente să 
ofere tuturor furnizorilor de mobilitate 
bilete pentru călătorii intermodale „din 
poartă în poartă”;

Or. de

Amendamentul 312
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor și în 
conectivitatea regiunilor îndepărtate, slab 
populate și insulare, care au un potențial 
ridicat de creștere sustenabilă a 
turismului;

Or. en

Amendamentul 313
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 22



PE660.207v01-00 148/216 AM\1217609RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici, 
în moduri de transport mai curate, cum ar 
fi transportul feroviar, în extinderea 
rețelei feroviare în regiunile în care 
aceasta este subdezvoltată și în platforme 
care să asigure interoperabilitatea și 
intermodalitatea sistemului de emitere a 
biletelor;

Or. en

Amendamentul 314
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici, 
să promoveze transportul în comun și să 
ia în considerare soluții pentru 
îmbunătățirea treptată a infrastructurii 
fizice și digitale, și anume investițiile în 
centre de mobilitate și interoperabilitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

Or. en

Amendamentul 315
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici, 
dar și în transport pentru ca acesta să fie 
accesibil tuturor persoanelor cu 
dizabilități și în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

Or. ro

Amendamentul 316
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici, 
cum ar fi GNL și GNC, bateriile litiu-ion, 
hidrogenul, pilele de combustie și 
racordurile electrice la mal, și în 
platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

Or. en

Amendamentul 317
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici 
pentru toate modurile de transport, în 
transportul feroviar pentru a promova 
turismul intern și în platforme care să 
asigure interoperabilitatea și 
intermodalitatea sistemului de emitere a 
biletelor;

Or. pt

Amendamentul 318
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către combustibili mai ecologici și 
în platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

22. constată că activitatea turistică este 
strâns legată de mobilitate și că statele 
membre ar trebui, cu ajutorul sprijinului 
financiar al Uniunii, să investească în 
tranziția către o economie neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
mediului; de asemenea, consideră că este 
esențial sprijinul european acordat unor 
platforme care să asigure 
interoperabilitatea și intermodalitatea 
sistemului de emitere a biletelor;

Or. it

Amendamentul 319
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. constată că Anul european al 
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căilor ferate ar putea constitui o 
oportunitate de a sensibiliza publicul cu 
privire la turismul sustenabil și la noile 
rute turistice pe care cetățenii europeni le 
pot descoperi datorită legăturilor 
feroviare; subliniază, în acest context, că 
Anul european al căilor ferate ar trebui să 
constituie, de asemenea, o oportunitate de 
a promova și de a sensibiliza publicul cu 
privire la rutele feroviare istorice și 
pitorești din întreaga Europă;

Or. el

Amendamentul 320
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază necesitatea ca toate 
statele membre să aibă o rețea 
transeuropeană de transport dezvoltată, 
inteligentă, sigură și sustenabilă care să 
faciliteze mobilitatea, conectivitatea și 
accesibilitatea teritorială în întreaga UE, 
în special în regiunile periferice, insulare 
și ultraperiferice, pentru a promova și 
stimula turismul european și 
internațional; invită statele membre să 
pregătească o planificare adecvată pentru 
finalizarea rețelei TEN-T, inclusiv un 
calendar și o disponibilitate bugetară;

Or. en

Amendamentul 321
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează Comisia Europeană să 
dezvolte rețeaua EuroVelo pentru a 
promova turismul pe bicicletă și turismul 
experiențial și încurajează finalizarea și 
îmbunătățirea rețelei, generând sinergii 
cu inițiativele turistice locale derulate pe 
traseele din cadrul acesteia sau în 
vecinătatea lor; încurajează stimularea 
utilizării bicicletei electrice pentru ca 
acest tip de turism să fie mai accesibil 
pentru orice tip de utilizatori; propune 
promovarea pachetelor turistice 
combinate cu alte oferte sustenabile;

Or. es

Amendamentul 322
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă Comisia să propună un 
nou sistem european de turism incluziv, 
după modelul inițiativei „Calypso”, care 
să permită grupurilor sociale vulnerabile 
să utilizeze voucherele turistice naționale 
în unitățile asociate din alte state membre 
care oferă, de asemenea, un program de 
turism social cetățenilor lor; constată că 
multe state membre implementează astfel 
de programe cu rezultate foarte bune și 
consideră că ar fi foarte util ca aceste 
sisteme să fie interoperabile la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 323
Tilly Metz
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că, în contextul în care 
anul 2021 este Anul european al căilor 
ferate și există necesitatea de a reduce 
emisiile generate de transport din 
domeniul turismului, ar trebui acordată 
prioritate modului de călătorie feroviară; 
prin urmare, invită Comisia să 
îmbunătățească rețeaua feroviară din 
Europa, inclusiv prin stabilirea și 
restabilirea conexiunilor feroviare 
regionale transfrontaliere lipsă și 
promovarea trenurilor de noapte ca 
alternativă sustenabilă la aviație;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută propunerea de a institui un 
An european al căilor ferate în 2021 și 
subliniază că aceasta poate fi o ocazie 
pentru promovarea transportului feroviar 
ca mijloc de a ajunge la destinații 
turistice, în special în zonele rurale, 
periferice și interioare, acolo unde este 
posibil; invită statele membre să 
organizeze inițiative care să promoveze 
sinergiile dintre transportul feroviar și 
turismul sustenabil;

Or. en

Amendamentul 325
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Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că turismul se poate 
diversifica prin dezvoltarea unei 
infrastructuri de transport și a unor 
legături de mobilitate durabile, aducând 
beneficii certe zonelor izolate în mod 
tradițional, cum ar fi insulele, zonele 
montane și rurale, evitând în schimb 
concentrarea fluxurilor de turism și 
menținând totodată volumele de turism;

Or. en

Amendamentul 326
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța 
transportului și a mobilității ca factori-
cheie pentru coeziunea socială, 
economică și teritorială în UE, 
evidențiind necesitatea unei abordări 
inteligente și sustenabile în materie de 
mobilitate;

Or. en

Amendamentul 327
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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22b. consideră că rutele 
transfrontaliere pentru activități în aer 
liber, inclusiv turismul rural, montan sau 
nautic, promovate prin rețele specifice 
sprijinite cu fonduri UE, pot juca un rol-
cheie în conectarea diferitelor regiuni ale 
statelor membre, în devierea fluxurilor de 
turism într-un mod eficient și în creșterea 
sustenabilității turismului, oferind în 
același timp oportunități de stimulare a 
turismului în regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 328
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază potențialul sectorului 
feroviar de a oferi un transport sustenabil 
și subliniază faptul că în Uniune există 
tronsoane feroviare aflate deja în 
funcțiune, cu un potențial enorm de 
promovare a turismului experiențial; 
încurajează crearea unui catalog 
european cu trasee feroviare atrăgătoare 
și structurarea unor oferte turistice 
integrate pe baza acestora;

Or. es

Amendamentul 329
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază că investițiile în 
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infrastructura urbană și interregională 
pentru biciclete sunt importante pentru 
promovarea cicloturismului; consideră că 
EuroVelo ar trebui considerată drept o 
altă rețea TEN-T (rețea transeuropeană 
de transport) pentru a face infrastructura 
pentru biciclete mai sigură, mai directă, 
mai bine integrată și mai bine conectată;

Or. en

Amendamentul 330
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. încurajează cu fermitate statele 
membre ale UE să abordeze urgent lipsa 
unor alternative de transport sustenabile 
și să investească în dezvoltarea și 
revitalizarea rutelor feroviare pe distanțe 
lungi, inclusiv a trenurilor de noapte, 
transformând călătoriile cu emisii reduse 
de dioxid de carbon într-o opțiune mai 
atractivă;

Or. en

Amendamentul 331
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. regretă că sprijinul pentru 
transportul cu autobuzul și cu trenul 
(moduri-cheie de transport local și 
regional) este mai redus decât cel pentru 
aviație, aspect care exercită o presiune 
mai mare asupra finanțării unor forme de 



AM\1217609RO.docx 157/216 PE660.207v01-00

RO

transport mai sustenabile; solicită 
Comisiei și statelor membre un 
angajament ferm față de extinderea 
oportunităților de mobilitate sustenabilă 
în întreaga Europă prin transportul 
feroviar, reiterând faptul că Comisia a 
menționat îmbunătățirea contribuției 
sectorului feroviar la turismul sustenabil 
în UE ca pe unul dintre obiectivele pentru 
2021;

Or. en

Amendamentul 332
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. solicită Comisiei și statelor 
membre să încurajeze rolul turismului în 
contextul ambițiilor UE legate de 
economia circulară prin creșterea 
aprovizionării cu produse neutre din 
punct de vedere climatic prin utilizarea 
energiei curate, reducerea utilizării 
substanțelor chimice nocive și a 
materialelor plastice de unică folosință, 
implementarea unor procese de reciclare 
a apei pluviale și a apelor uzate menajere 
și facilitarea reciclării deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 333
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 22 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. subliniază beneficiile turismului 
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rural și ale agroecoturismului și 
îndeamnă Comisia să continue să 
promoveze și să susțină inițiativele 
turistice care sporesc valoarea produselor 
locale, generează surse suplimentare de 
venit pentru zonele rurale, creează 
oportunități de locuri de muncă echitabile 
și de calitate și sporesc beneficiile sociale 
pentru rezidenții locali; solicită Comisiei, 
în special, să sprijine proiectele 
participative, de colaborare și de 
cooperare care implică în cea mai amplă 
măsură posibilă rezidenții din 
comunitățile-gazdă și vizitatorii;

Or. en

Amendamentul 334
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. solicită statelor membre o 
cooperare mai strânsă între reprezentanții 
regiunilor UE pentru a lucra la 
inițiativele de corelare a călătoriei 
feroviare cu descoperirea culturală și 
turismul, după încheierea crizei, și care să 
dezvolte schema #DiscoverEU de 
promovare a oportunităților de turism 
feroviar pe parcursul Anului european al 
căilor ferate (2021) și după acesta;

Or. en

Amendamentul 335
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 22 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22e. subliniază importanța culturii și a 
patrimoniului cultural în turismul 
european; prin urmare, invită statele 
membre să acorde suficiente fonduri 
culturii și siturilor de patrimoniu cultural 
și invită Comisia să îmbunătățească 
actualul cadru strategic pentru cultură; 
subliniază, în plus, că investițiile în situri 
culturale ar trebui tratate ca o resursă 
pentru dezvoltarea economică, fără a uita 
valoarea lor intrinsecă de parte a 
patrimoniului nostru cultural care trebuie 
protejat în special de schimbările 
climatice și de supraexploatarea turistică;

Or. en

Amendamentul 336
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită Comisiei să prezinte 
rezultatele proiectului-pilot „Destinații 
inteligente” și liniile de acțiune pentru 
punerea în practică a acestuia;

23. solicită Comisiei să prezinte 
rezultatele proiectului-pilot „Destinații 
inteligente” și liniile de acțiune pentru 
punerea în practică a acestuia; consideră 
că, în acest context nou, utilizarea polilor 
culturali precum muzeele, teatrele, 
bibliotecile, zonele arheologice, împreună 
cu integrarea politicilor turistice europene 
cu politicile naționale și regionale, 
valorizarea excelenței teritoriale, a 
siturilor UNESCO, a parcurilor 
arheologice, marine, naturale, a satelor, 
vor fi fundamentale în eforturile de a 
spori atractivitatea turismului 
internațional; subliniază că, tocmai din 
aceste motive, este esențial să se pună în 
aplicare politicile teritoriale în domeniul 
turismului pentru a sublinia specificitățile 
legate de identitatea locală (care 
contribuie la relansarea turismului), 
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încurajând promovarea și artizanatul de 
calitate, în special dacă vizează itinerarii 
gastronomice, cunoașterea și tradiția; 
consideră că numai asigurarea unei 
recunoașteri puternice a produselor de o 
calitate excelentă poate genera o cerere 
semnificativă din partea turiștilor;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită Comisiei să prezinte 
rezultatele proiectului-pilot „Destinații 
inteligente” și liniile de acțiune pentru 
punerea în practică a acestuia;

23. solicită Comisiei să prezinte 
rezultatele proiectului-pilot „Destinații 
inteligente” și liniile de acțiune pentru 
punerea în practică a acestuia; subliniază 
că, în acest nou context, este esențial să se 
pună în aplicare politici teritoriale în 
domeniul turismului, care evidențiază 
specificitățile legate de identitatea locală, 
contribuind la relansarea turismului și 
încurajând promovarea și artizanatul de 
calitate, în special dacă vizează 
gastronomia, cunoașterea și tradiția; 
consideră că numai asigurarea unei 
recunoașteri puternice a produselor de o 
calitate excelentă poate genera o cerere 
semnificativă din partea turiștilor; este de 
părere, în sfârșit, că utilizarea polilor 
culturali precum muzeele, teatrele, 
bibliotecile, zonele arheologice, împreună 
cu integrarea politicilor turistice europene 
cu politicile naționale și regionale, 
valorizarea excelenței teritoriale, a 
siturilor UNESCO, a parcurilor 
arheologice, marine, naturale, a satelor, 
vor fi fundamentale în eforturile de a 
spori atractivitatea turismului 
internațional;

Or. it
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Amendamentul 338
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Massimo Casanova, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită statele membre și Comisia să 
transforme Capitala europeană a turismului 
inteligent într-un proiect permanent cu 
criterii mai complete și mai echitabile;

24. invită statele membre și Comisia să 
transforme Capitala europeană a turismului 
inteligent într-un proiect permanent cu 
criterii mai complete și mai echitabile, care 
să promoveze economia locală și lanțurile 
de aprovizionare locale;

Or. fr

Amendamentul 339
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită statele membre și Comisia să 
transforme Capitala europeană a turismului 
inteligent într-un proiect permanent cu 
criterii mai complete și mai echitabile;

24. invită statele membre și Comisia să 
transforme Capitala europeană a turismului 
inteligent într-un proiect permanent;

Or. en

Amendamentul 340
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. regretă faptul că transportul 
feroviar și cu autocarul (modurile de 
transport principale la nivel local și 
regional) beneficiază de mai puțin sprijin 
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decât transportul aerian și că finanțarea 
modurilor de transport mai sustenabile 
este, prin urmare, supusă unei presiuni 
mai mari; solicită un angajament mai 
ferm în ceea ce privește creșterea 
progresivă a oportunităților de mobilitate 
sustenabilă în întreaga Europă; reiterează 
necesitatea promovării trenurilor de 
noapte pe distanțe lungi și reamintește că 
unul dintre obiectivele stabilite de 
Comisia Europeană pentru 2021 este 
îmbunătățirea contribuției sectorului 
feroviar la turismul sustenabil din UE;

Or. it

Amendamentul 341
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită înființarea de incubatoare 
regionale finanțate de UE pentru 
întreprinderile turistice, cu scopul de a 
pune în comun cunoștințele, de a 
împărtăși bunele practici și de a dezvolta 
proiecte comune de turism ecologic; 
îndeamnă regiunile cu piețe turistice 
similare să coopereze atât în faza de 
redresare, cât și în viitoarea fază de 
tranziție dublă, promovând cercetarea și 
investițiile pentru segmentele turistice de 
interes comun;

Or. en

Amendamentul 342
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)



AM\1217609RO.docx 163/216 PE660.207v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să sprijine 
proclamarea unui An european al 
turismului sustenabil în 2021 sau în 2022, 
care să contribuie la instituirea unui 
cadru la nivelul UE pentru a permite 
lansarea de activități relevante în întreaga 
UE;

Or. el

Amendamentul 343
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei Europene să 
înființeze un grup operativ, în cadrul 
sectorului turismului, pentru a evalua 
măsurile de securitate planificate de 
sectorul croazierelor și pentru a împărtăși 
aceste informații cu piața;

Or. en

Amendamentul 344
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să sprijine și să 
promoveze turismul sustenabil și strategic 
care să țină seama de parcuri, de bunurile 
de mediu, de locuințele istorice, de trasee 
și de păduri;

Or. it
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Amendamentul 345
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. felicită Comisia Europeană pentru 
competiția Access City Award și solicită 
punerea în aplicare a unor inițiative 
similare la nivel național și regional;

Or. en

Amendamentul 346
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Comisia și statele membre să 
înființeze Anul european al turismului 
sustenabil până în 2025;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
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energiei din surse regenerabile; energiei din surse regenerabile; consideră 
că turismul costier și maritim a 
reprezentat un răspuns pozitiv și foarte 
important în ceea ce privește prezența 
turiștilor în ultimul sezon estival; este de 
părere că acesta este un fapt semnificativ 
de care trebuie să se țină seama pentru a 
urma calea către redresarea globală a 
acestui tip de turism, care este totuși unul 
dintre cele mai afectate de către urgența 
sanitară;

Or. it

Amendamentul 348
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile;

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile; constată că 
strategia pentru turismul maritim și 
costier este doar o parte a strategiei pe 
termen lung privind creșterea albastră 
durabilă; invită Comisia să dezvolte o 
strategie pentru turismul sustenabil care 
să ia în considerare toate celelalte 
elemente ale strategiei, cum ar fi energia, 
tehnologia, educația și utilizarea 
resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 349
Magdalena Adamowicz
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile;

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile; subliniază 
că este necesar să se promoveze dialogul 
privind dezvoltarea durabilă și pe termen 
lung a turismului costier și maritim între 
statele membre, autoritățile regionale și 
cele locale, reprezentanții fiecărui sector 
și cei ai societății civile și alte părți 
interesate;

Or. pl

Amendamentul 350
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile;

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile; invită 
Comisia să pregătească proiecte 
corespunzătoare pentru turismul montan 
și rural cu scopul de a debloca pe deplin 
potențialul diversului sector turistic 
european;

Or. en
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Amendamentul 351
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile;

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile; solicită 
Comisiei să încurajeze utilizarea 
fondurilor europene pentru modernizarea 
feriboturilor și să încurajeze utilizarea 
ambarcațiunilor cu motor electric;

Or. it

Amendamentul 352
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
finanțării către infrastructură (porturi și 
porturi de agrement), sprijin logistic și 
operațional pentru aceasta și utilizarea 
energiei din surse regenerabile;

25. felicită Comisia pentru cele 14 
acțiuni ale strategiei pentru turismul 
maritim și costier și o invită să prezinte 
concluzii care să permită direcționarea 
turismului costier și maritim către 
sustenabilitate, oferind sprijin pentru 
infrastructură, sprijin logistic și operațional 
pentru aceasta și promovând ecoturismul, 
prevenirea generării de deșeuri și 
utilizarea energiei din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 353
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că turismul rural ar 
putea fi esențial în tranziția către un 
turism sustenabil, responsabil și 
inteligent, deoarece este mai ecologic, 
respectă într-o mai mare măsură 
comunitățile locale și, prin urmare, este 
mai rezilient; subliniază că, pentru a 
stimula turismul rural și sustenabil în 
general, este important să se diversifice 
oferta de servicii, să fie stimulate noi 
inițiative de cooperare cu diferite 
sectoare, să fie atrase noi audiențe și să se 
dezvolte noi servicii sustenabile;
 

Or. en

Amendamentul 354
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. încurajează Comisia să includă 
actorii locali care își desfășoară 
activitatea în zonele rurale în operațiunile 
de diversificare a veniturilor, prin crearea 
de produse, de servicii sau de experiențe 
turistice, în conceperea unor inițiative noi 
și în căutarea de sinergii între cele 
existente; încurajează trezirea interesului 
producătorilor din sectorul primar 
(agricultura, creșterea animalelor și 
pescuitul) pentru aceste inițiative și 
pentru valorificarea acestora ca mijloace 
de comercializare a producțiilor lor și de 
diseminare a tradițiilor lor culturale sau 
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gastronomice;

Or. es

Amendamentul 355
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia Europeană să 
dezvolte inițiative pentru turismul nautic 
și costier în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor profesionale ale 
comandanților de nave, normele în 
materie de TVA aplicabile navelor, 
porturilor de agrement și zonelor de 
ancoraj, pentru combaterea caracterului 
sezonier și promovarea unor rute 
transfrontaliere, cum ar fi o rețea de rute 
pentru turismul nautic, precum și să 
publice informații privind stadiul actual al 
proiectului-pilot intitulat „Manual pentru 
navele de croazieră”;

Or. pt

Amendamentul 356
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. recomandă industriei turismului și 
transporturilor să stimuleze 
aprovizionarea cu produse neutre din 
punct de vedere climatic, utilizând energie 
curată, reducând utilizarea substanțelor 
chimice și a materialelor plastice 
dăunătoare și implementând procese de 
reciclare a apelor pluviale și menajere, 
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care să reducă semnificativ cererea de 
apă potabilă din rețeaua de alimentare, și 
reciclând deșeurile, precum și ca aceste 
procese să fie utilizate mai sistematic;

Or. en

Amendamentul 357
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să exploateze toate 
sinergiile posibile dintre turism și Anul 
european al căilor ferate din 2021, pentru 
a profita la maximum de acest an al căilor 
ferate în sectorul turismului și pentru a 
promova soluții inovatoare care să 
combine experiențele de adaptare 
culturală, călătoriile sustenabile (de 
exemplu, trenuri istorice) și promovarea 
patrimoniului cultural local și urban;

Or. en

Amendamentul 358
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că este necesar ca 
viitoarele măsuri de dezvoltare a 
turismului în Europa să includă turismul 
medical, în special turismul de spa și 
wellness, ca sector diferit cu potențial 
competitiv și inovator ridicat, având în 
vedere schimbările demografice și 
creșterea gradului de sensibilizare în ceea 
ce privește sănătatea publică;
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Or. pl

Amendamentul 359
Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să efectueze 
cercetări cu privire la stabilirea unor 
prețuri reale în turism, întrucât turismul 
sustenabil poate fi realizat numai printr-
un sistem de prețuri echitabile în care 
toate părțile interesate din lanțul valoric 
să primească o cotă echitabilă și în care 
să fie incluse costurile de mediu și 
costurile cauzate de poluarea fonică;

Or. en

Amendamentul 360
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. atrage atenția, în acest context, 
asupra faptului că este necesar să se 
găsească un echilibru corect între 
cerințele de mediu și necesitatea de a 
garanta accesibilitatea, recunoscând 
unicitatea regiunilor ultraperiferice în 
acest domeniu, prin măsuri specifice care 
să le permită să își mențină economia;

Or. es

Amendamentul 361
Vera Tax
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Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. solicită Comisiei și statelor 
membre să sprijine economia circulară în 
sectorul turismului prin investiții în 
gestionarea deșeurilor, inclusiv în 
prevenirea generării de deșeuri și în 
reciclarea acestora, cu un accent deosebit 
pe deșeurile din plastic și pe gunoiul din 
spațiul public;

Or. en

Amendamentul 362
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă Comisia să prezinte în 
2020 o analiză pentru fiecare țară privind 
ajutorul de stat solicitat pentru turism și 
finanțarea din partea Uniunii utilizată 
pentru a combate efectele COVID-19, 
printre altele, precum și aplicabilitatea 
programului SURE;

26. îndeamnă Comisia să prezinte în 
2020 o analiză pentru fiecare țară privind 
schemele de ajutor de stat solicitat pentru 
a revitaliza turismul și finanțarea din 
partea Uniunii utilizată pentru a combate 
efectele COVID-19, printre altele, precum 
și aplicabilitatea programului SURE;

Or. en

Amendamentul 363
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă Comisia să prezinte în 
2020 o analiză pentru fiecare țară privind 

26. îndeamnă Comisia să prezinte în 
2020 o analiză pentru fiecare țară privind 
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ajutorul de stat solicitat pentru turism și 
finanțarea din partea Uniunii utilizată 
pentru a combate efectele COVID-19, 
printre altele, precum și aplicabilitatea 
programului SURE;

ajutorul de stat solicitat și plătit pentru 
turism și finanțarea din partea Uniunii 
utilizată pentru a combate efectele COVID-
19, printre altele, precum și aplicabilitatea 
programului SURE;

Or. de

Amendamentul 364
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să consolideze și să 
extindă programul SURE astfel încât să 
acopere indemnizațiile de șomaj ale 
lucrătorilor și veniturile IMM-urilor; 
consideră că acest program ar trebui să 
acopere integral salariile și contribuțiile 
pentru asigurări sociale ale lucrătorilor 
din sectorul turismului și din cel al 
transporturilor care și-au pierdut locurile 
de muncă din cauza pandemiei, sectoare 
care includ, de exemplu, serviciile de 
alimentație publică, hotelurile, companiile 
aeriene, navele de croazieră, autobuzele 
turistice, aeroporturile, terminalele 
portuare, serviciile de turism maritim și 
excursiile ghidate, cel puțin până la 30 
iunie 2021; 

Or. el

Amendamentul 365
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. constată că va trebui ca doi 
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vectori-cheie ai turismului, transportul și 
cazarea (clădirile), să facă obiectul unei 
transformări profunde în conformitate cu 
Pactul verde european; solicită Comisiei 
Europene și statelor membre să elaboreze 
planuri de acțiune pentru tranziția în 
sectorul turismului la nivel european, 
național și regional, în consultare cu 
părțile interesate și cu societatea civilă, în 
vederea reducerii amprentei de carbon a 
sectorului, a păstrării locurilor de muncă 
și a identificării oportunităților de 
creștere;

Or. en

Amendamentul 366
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să elaboreze un 
cadru european pentru lucrătorii din 
întregul lanț valoric al industriei 
turismului, care să garanteze condiții 
decente de muncă și protecție socială, în 
plus față de provocările sectorului, cum ar 
fi munca sezonieră și formele de muncă 
atipice și precare; subliniază că 
respectivul cadru european ar trebui 
pregătit în dialog strâns cu partenerii 
sociali și că ar trebui să vizeze toate 
tipurile de lucrători;

Or. en

Amendamentul 367
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. subliniază că este important să se 
sprijine redresarea întreprinderilor 
europene și a lichidităților acestora pe 
termen scurt, mediu și lung, în special a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici din sectorul turismului;

Or. el

Amendamentul 368
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. invită statele membre să utilizeze 
integral fondurile Next Generation EU 
pentru a finanța planurile de acțiune 
pentru tranziție din sectorul turismului și 
pentru a pune bazele sustenabilității și 
rezilienței sectorului;

Or. en

Amendamentul 369
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă; subliniază necesitatea unei 
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coordonări îmbunătățite între UE și 
nivelul local pentru a rezolva problema 
accesului la finanțare, eventual prin 
detașarea unor consilieri care să asiste în 
mod activ întreprinderile din sectorul 
turismului, în special IMM-urile, mai ales 
atunci când este vorba despre solicitarea 
și gestionarea eficientă a fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 370
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific suficient pentru proiectele de 
decarbonizare și de digitalizare a 
turismului, precum și condiții de mediu și 
sociale de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, sprijinind trecerea la produse și 
servicii de turism sustenabile pentru a 
permite dobândirea de noi competențe și 
crearea mai multor locuri de muncă de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 371
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de digitalizare și 
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și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

de decarbonizare a turismului, cu accent pe 
crearea unor ecosisteme locale, după cum 
se propune în cadrul strategiei „De la 
fermă la consumator”, precum și condiții 
de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 372
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare, 
de inovare și de digitalizare a turismului, 
precum și condiții de acces la InvestEU 
pentru microîntreprinderi și întreprinderile 
mici și mijlocii, pentru a permite 
dobândirea de noi competențe și crearea 
mai multor locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 373
Søren Gade

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de turism 
sustenabil și de digitalizare a turismului, 
precum și condiții de acces la InvestEU 
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microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

pentru microîntreprinderi și întreprinderile 
mici și mijlocii, pentru a permite 
dobândirea de noi competențe și crearea 
mai multor locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 374
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și 
condiții de acces la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un sprijin 
specific pentru proiectele de decarbonizare 
și de digitalizare a turismului, precum și să 
faciliteze accesul la InvestEU pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a permite dobândirea de 
noi competențe și crearea mai multor locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 375
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să creeze un 
sprijin specific pentru proiectele de 
decarbonizare și de digitalizare a 
turismului, precum și condiții de acces la 
InvestEU pentru microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
permite dobândirea de noi competențe și 
crearea mai multor locuri de muncă;

27. invită Comisia, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, să sprijine 
proiectele de accesibilitate, de 
sustenabilitate și de digitalizare a 
turismului, precum și condiții de acces la 
InvestEU pentru microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
permite dobândirea de noi competențe și 
crearea mai multor locuri de muncă;
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Or. en

Amendamentul 376
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că este esențială 
contribuția turismului la o economie 
circulară; recomandă utilizarea 
produselor neutre din punct de vedere 
climatic și invită Comisia să încurajeze 
utilizarea produselor locale ca parte a 
ofertei turistice, în special prin facilitarea 
parteneriatului cu producătorii agricoli 
locali care pot beneficia astfel de o piață 
locală; subliniază în special importanța 
turismului pentru dezvoltarea rurală, care 
ar trebui să constituie un stimulent pentru 
dezvoltarea zonelor cu terenuri agricole 
marginale cu o productivitate redusă, care 
sunt totuși esențiale din punctul de vedere 
al mediului, al peisajului și al 
biodiversității; în acest sens, solicită 
statelor membre și regiunilor să valorifice 
pe deplin potențialul planurilor lor de 
dezvoltare rurală, concentrându-se 
asupra calității proiectelor și nu doar 
asupra numărului de proiecte;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că noile tehnologii, cum 
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ar fi inteligența artificială, robotica, 
realitatea virtuală și augmentată, vor avea 
un impact semnificativ asupra industriei 
turismului; constată că adoptarea lor 
necesită o finanțare adecvată pentru 
unitățile de turism, în special pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii, astfel încât acestea să profite 
de avantajele digitalizării; invită Comisia 
și statele membre să înființeze 
incubatoare și acceleratoare tehnologice 
pentru a oferi sprijin și pentru a permite 
înființarea și dezvoltarea unor noi 
întreprinderi turistice inovatoare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia să creeze un Fond 
european de garantare a călătoriilor, care 
să protejeze consumatorii și pasagerii de 
eventualul faliment al întreprinderilor din 
sector și care să coexiste cu schemele deja 
existente în statele membre; consideră că 
pentru înființarea unui astfel de fond ar fi 
nevoie de capital public, dar, pentru 
finanțarea pe termen lung a acestuia, 
toate întreprinderile europene din 
domeniul turismului ar trebui să se 
aboneze la fond și să achite o taxă anuală 
în funcție de veniturile lor;

Or. en

Amendamentul 379
Emmanouil Fragkos, Roberts Zīle, Carlo Fidanza
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia Europeană să 
propună noi programe de sprijinire a 
inovării sectorului turistic printr-o 
gândire proiectivă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. constată că un număr din ce în ce 
mai mare de achiziții de produse și servicii 
turistice se desfășoară online; recunoaște 
rolul sporit al platformelor economiei 
colaborative ca intermediari și meritele 
acestora în ceea ce privește inovația și 
sustenabilitatea; invită Comisia, în cadrul 
viitoarelor inițiative legislative privind 
economia digitală, să asigure condiții de 
concurență echitabile între unitățile 
online și offline, evitând denaturările 
pieței și păstrând o concurență sănătoasă, 
în special în ceea ce privește distincția 
dintre colegi și prestatorii profesionali de 
servicii; subliniază, în acest mediu în 
schimbare, impactul pe care îl au 
recenziile și evaluările online asupra 
experiențelor turistice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. invită statele membre și 
autoritățile regionale și locale, în 
cooperare cu Comisia, să integreze pe 
deplin industria turismului în strategiile 
lor de specializare inteligentă;

Or. en

Amendamentul 382
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente; 
reamintește importanța rețelelor europene 
moderne TEN-T neîntrerupte și a 
serviciilor transfrontaliere de mare viteză 
în întreaga Europă, pentru a se asigura 
că transporturile colective internaționale 
sustenabile își pot valorifica potențialul de 
a crește sustenabilitatea turismului și de 
a-i reduce emisiile în fiecare sezon al 
anului; prin urmare, îndeamnă Comisia 
să propună un plan ambițios care să 
permită finalizarea rețelelor centrale 
TEN-T cu ERTMS până în 2030;

Or. en

Amendamentul 383
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente, precum 
și adaptarea infrastructurii pentru a spori 
mobilitatea, oferind facilități de acces la 
toate destinațiile turistice pentru a fi 
conectate la soluții integrate; se 
subliniază că rețelele de mobilitate trebuie 
completate pentru ca turismul european 
să devină atractiv odată cu reluarea 
fluxurilor turistice internaționale;

Or. it

Amendamentul 384
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele servicii de transport intermodal, 
conform celor mai bune practici existente, 
optimizând sinergiile dintre 
infrastructurile feroviare naționale și 
regionale, serviciile de transport în comun 
inteligente și sustenabile și 
infrastructurile locale de cazare pentru 
turism și exploatând capacitatea 
transportului feroviar de a ajunge la toate 
tipurile de destinații;

Or. en
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Amendamentul 385
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente; observă, 
în acest sens, importanța consolidării 
nodurilor urbane și a transportului public 
în revizuirea regulamentului TEN-T;

Or. en

Amendamentul 386
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente, și 
dezvoltarea sistemelor de emitere directă a 
biletelor pentru călătoriile feroviare;

Or. en

Amendamentul 387
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente aplicate 
de autoritățile naționale, regionale și 
locale;

Or. en

Amendamentul 388
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport, conform 
celor mai bune practici existente;

28. invită Comisia, împreună cu statele 
membre, să sprijine tranziția către o 
experiență neîntreruptă („seamless”) în 
diferitele moduri de transport și trecerea la 
transportul feroviar, conform celor mai 
bune practici existente;

Or. en

Amendamentul 389
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că Comisia, statele 
membre, regiunile și entitățile locale ar 
trebui să considere transportul ca fiind 
esențial pentru aventura turistică, ce 
începe odată cu călătoria în sine; 
constată, prin urmare, că administrațiile 
ar trebui să ia în considerare politicile de 
transport sezonier, în special în lunile de 
vară, din cauza creșterii populației ca 
urmare a numărului mare de vizitatori; 
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observă că aceste politici ar trebui să ia în 
considerare transportul pe distanțe lungi, 
de exemplu cu avionul sau cu trenul, 
precum și transportul pe distanțe scurte 
sau transportul urban, cum ar fi 
transportul cu autobuzele metropolitane, 
cu metroul, cu serviciile de taximetrie 
private și publice și cu tramvaiul;

Or. en

Amendamentul 390
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. susține necesitatea unui sprijin 
mai mare pentru ciclismul turistic, care 
poate aduce beneficii economiilor locale, 
deoarece se concentrează asupra zonelor 
în general excluse de pe rutele turistice 
convenționale și recurge la întreprinderile 
și serviciile locale; invită Comisia să 
încurajeze redresarea căilor ferate 
dezafectate, inclusiv prin sprijinirea 
proiectelor de transport al bicicletelor cu 
trenul, precum și prin sprijinirea activă a 
intermodalității dintre transportul cu 
bicicleta și transportul cu trenul;

Or. it

Amendamentul 391
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită Comisia să prezinte linii de 
acțiune pentru a sprijini sectorul aviației, 
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în special aeroporturile, companiile 
aeriene și operatorii aeroportuari;

Or. pt

Amendamentul 392
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să pună în aplicare 
vizele electronice, precum și vizele de 
circuit și alte măsuri care să permită 
intrarea în Uniune a vizitatorilor legitimi;

29. invită Comisia să elaboreze 
propuneri specifice privind vizele 
electronice, precum și vizele de circuit, 
care să permită intrarea în Uniune a 
vizitatorilor legitimi; în paralel, solicită 
propuneri privind protecția datelor cu 
caracter personal;

Or. de

Amendamentul 393
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. îndeamnă Comisia Europeană să 
propună o semnalizare standardizată 
pentru feedbackul interactiv privind 
accesibilitatea destinațiilor pentru 
întreprinderi și turiști și să promoveze 
utilizarea acesteia în sectorul turistic;

Or. en

Amendamentul 394
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că este necesară o 
campanie de promovare, de sensibilizare 
și de informare cuprinzătoare pentru a 
sprijini redresarea sectorului turismului 
european, atât în UE, cât și în afara 
acesteia;

Or. el

Amendamentul 395
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. subliniază contribuția majoră a 
sportului în turismul european și 
evidențiază oportunitățile care decurg din 
evenimentele și activitățile sportive, fără a 
omite însă importanța îmbunătățirii 
sustenabilității evenimentelor majore; 
subliniază importanța gastronomiei 
europene, a rutelor gastronomice și a 
sectorului HORECA pentru industria 
turismului; subliniază importanța 
turismului de sănătate și a turismului 
balnear și solicită Comisiei să promoveze 
inițiative turistice care să poată contribui 
la reducerea costurilor de sănătate prin 
măsuri de prevenire și reducerea 
consumului de produse farmaceutice; 
consideră că promovarea mărcii turismului 
european ar trebui să se concentreze pe 
diversificarea ofertei de patrimoniu cultural 
și natural, gastronomie și sănătate al 
Uniunii în cooperare cu destinațiile și 
operatorii turistici;

Or. en
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Amendamentul 396
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea și 
teritorialitatea ofertei de patrimoniu 
cultural și natural, gastronomie și sănătate 
al Uniunii în cooperare cu destinațiile și 
operatorii turistici; consideră că ar trebui 
promovate destinațiile strategice, care 
sunt alternative celor în care este 
concentrat turismul de masă, pentru a 
putea dezvolta turismul pe tot parcursul 
anului, deoarece aceste destinații 
reprezintă principala atracție pentru 
turiști și nu pot fi ignorate în redresarea 
globală a ofertei turistice din țările 
europene, în sinergie cu turismul în 
scopuri enologico-gastronomice, ale cărui 
itinerarii gastronomice reprezintă o 
resursă distinctivă capabilă să ofere un 
produs inovator și sustenabil;

Or. it

Amendamentul 397
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici; consideră 
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că ar trebui promovate destinațiile 
strategice pentru a putea dezvolta 
turismul pe tot parcursul anului, deoarece 
aceste destinații reprezintă principala 
atracție pentru turiști și nu pot fi ignorate 
în redresarea globală a ofertei turistice 
din țările europene, în sinergie cu 
turismul în scopuri enologico-
gastronomice, ale cărui itinerarii 
gastronomice reprezintă o resursă 
distinctivă capabilă să ofere un produs 
inovator și sustenabil;

Or. it

Amendamentul 398
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici; consideră 
că obiectivul este acela de a crea itinerarii 
ad hoc pentru a valorifica artizanatul și 
locurile în care acesta este practicat, 
reacționând astfel la standardizarea 
ofertei turistice și la depopularea multor 
comunități locale și favorizând turismul 
local;

Or. it

Amendamentul 399
Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie, 
tradiții, istorie și sănătate al Uniunii în 
cooperare cu destinațiile și operatorii 
turistici; subliniază caracteristicile 
specifice ale fiecărui stat membru, care ar 
trebui eventual să fie menținute;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici; 
subliniază atractivitatea produselor și 
serviciilor turistice paneuropene, cum ar 
fi itinerariile transnaționale;

Or. en

Amendamentul 401
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
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concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici, ceea ce se 
poate realiza prin campanii de marketing 
cofinanțate de Comisia Europeană și de 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 402
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că marca europeană 
trebuie promovată sistematic în țările terțe 
de către Agenția Europeană pentru 
Turism și că promovarea acesteia ar trebui 
să se concentreze pe diversificarea ofertei 
unice de patrimoniu cultural și natural, 
gastronomie și sănătate al Uniunii în 
cooperare cu destinațiile și operatorii 
turistici;

Or. en

Amendamentul 403
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie, 
sănătate și divertisment al Uniunii în 
cooperare cu destinațiile și operatorii 
turistici;
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Or. en

Amendamentul 404
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural și natural, gastronomie 
și sănătate al Uniunii în cooperare cu 
destinațiile și operatorii turistici;

30. consideră că promovarea mărcii 
europene în țările terțe ar trebui să se 
concentreze pe diversificarea ofertei de 
patrimoniu cultural, istoric, arhitectural și 
natural, gastronomie și sănătate al Uniunii 
în cooperare cu destinațiile și operatorii 
turistici;

Or. ro

Amendamentul 405
Francisco José Millán Mon, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. îndeamnă instituțiile Uniunii și 
autoritățile naționale să valorifice 
impulsul generat în cadrul Anului 
european al patrimoniului cultural 2018 
și să adopte strategii în materie de turism 
cultural, gastronomic și rural sustenabil, 
care să includă acțiuni și măsuri concrete 
adaptate la criza provocată de pandemia 
de COVID-19; invită statele membre și 
Comisia să promoveze programul 
Consiliului Europei privind itinerariile 
culturale - care include rutele „Caminos 
de Santiago” (Drumurile lui Iacob), în 
2021 sărbătorindu-se Anul Iacobean - și 
alte inițiative pentru un turism cultural 
sustenabil, precum și să coopereze în 
acest sens; solicită, în plus, majorarea 
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bugetului destinat programului 
DiscoverEU, care oferă un stimulent 
semnificativ pentru turismul cultural în 
rândul tinerilor și care are o valoare 
adăugată europeană semnificativă;

Or. es

Amendamentul 406
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia, statele membre, 
regiunile și entitățile locale să introducă 
principiul „sănătatea în toate politicile” 
ca o caracteristică-cheie pentru sectorul 
turistic; solicită Comisiei, statelor 
membre, regiunilor și entităților locale să 
stimuleze un sector turistic prietenos cu 
mediul și contextul acestuia, evitând 
suprapopularea turistică;

Or. en

Amendamentul 407
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere privind indicațiile geografice 
ale produselor neagricole, în special în 
lumina rezultatelor consultării publice din 
2014, care arată că o astfel de 
recunoaștere ar ajuta sectorul turismului 
prin identificarea imediată a unui produs 
asociat unui teritoriu;
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Or. it

Amendamentul 408
Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită statele membre să se 
concentreze cu fermitate pe dezvoltarea de 
oferte turistice specifice și de servicii 
turistice de înaltă calitate pentru a 
combate caracterul sezonier al acestui 
sector în Europa, în special în perioada de 
după COVID-19;

Or. en

Amendamentul 409
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul 
aerian pentru a face față efectelor crizei 
recente și a preveni situațiile viitoare de 
incertitudine juridică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 410
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică;

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică; subliniază că revizuirea ar trebui 
să consolideze dispozițiile privind 
protecția insolvenței prin adăugarea unei 
abordări preventive pentru a sprijini 
întreprinderile și IMM-urile într-o etapă 
incipientă; subliniază în continuare că 
această revizuire ar trebui să includă 
dispoziții pentru protejarea lucrătorilor în 
caz de șocuri sistemice și/sau insolvență, 
pentru a le garanta, printre altele, 
salariile câștigate și pensionarea, precum 
și pentru a dezvolta scheme de șomaj în 
perioadă de criză;

Or. en

Amendamentul 411
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică;

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică; consideră că toate companiile 
aeriene ar trebui să ofere o mai mare 
flexibilitate și să introducă proceduri 
complet uniforme pentru călători în ceea 
ce privește posibilitatea reprogramării 
chiar și de mai multe ori și fără 
constrângeri legate de propria mobilitate;

Or. it
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Amendamentul 412
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică;

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică; consideră că este nevoie de o mai 
mare flexibilitate pentru a oferi 
călătorilor posibilitatea reprogramării 
chiar și de mai multe ori și fără 
constrângeri legate de propria mobilitate;

Or. it

Amendamentul 413
Barbara Thaler

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică;

31. invită Comisia să evalueze în timp 
util și eventual să revizuiască Directiva 
privind pachetele de servicii de călătorie și 
Regulamentul privind drepturile 
pasagerilor din transportul aerian pentru a 
face față efectelor crizei recente și a 
preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică atât pentru turiști, cât și pentru 
toate întreprinderile de-a lungul lanțului 
valoric;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică;

31. invită Comisia să evalueze și, dacă 
este cazul, să revizuiască Directiva privind 
pachetele de servicii de călătorie și 
Regulamentul privind drepturile 
pasagerilor din transportul aerian pentru a 
face față efectelor crizei recente și a 
preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică, păstrând în același timp niveluri 
ridicate de protecție a consumatorilor și 
dreptul la rambursare;

Or. en

Amendamentul 415
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și Regulamentul privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente și 
a preveni situațiile viitoare de incertitudine 
juridică;

31. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind pachetele de servicii de 
călătorie și să deblocheze negocierile din 
cadrul Consiliului referitoare la 
revizuirea Regulamentului 261 privind 
drepturile pasagerilor din transportul aerian 
pentru a face față efectelor crizei recente, 
pentru a preveni situațiile viitoare de 
incertitudine juridică și pentru a asigura 
protecția drepturilor consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 416
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi
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Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că apariția noilor 
tehnologii și continuarea digitalizării, 
precum și tranziția către decarbonizare ar 
avea un impact asupra creșterii, 
competitivității și prosperității sectorului; 
consideră, prin urmare, că formarea și 
recalificarea periodică a forței de muncă 
existente în sector sunt de cea mai mare 
importanță, cu un accent specific pe 
competențele digitale și pe tehnologiile 
inovatoare; invită Comisia să elaboreze o 
foaie de parcurs a UE pentru 
perfecționarea lucrătorilor din sector și să 
instituie un sistem de finanțare UE în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 417
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. reamintește recomandarea 
Comisiei privind voucherele oferite 
pasagerilor și călătorilor ca alternativă la 
rambursarea serviciilor de călătorie și de 
transport anulate în contextul pandemiei 
de COVID-19; invită Comisia să insiste 
asupra caracterului voluntar al 
voucherelor emise în contextul pandemiei 
de COVID-19 și asupra obligației 
societăților de a rambursa sumele plătite 
de călători și vizitatori, după cum prevede 
în prezent legislația UE; subliniază 
necesitatea menținerii unui nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor în legislația 
UE din sectorul transporturilor și al 
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turismului;

Or. en

Amendamentul 418
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită Comisiei să instituie un 
sistem european de garantare a 
călătoriilor pentru a asigura lichiditatea 
financiară a societăților, pe baza 
experienței crizei provocate de pandemia 
de COVID-19 și a sistemelor similare din 
statele membre, pentru a garanta 
rambursarea sumelor plătite de călători, 
precum și acoperirea costurilor de 
repatriere, împreună cu o compensație 
echitabilă pentru orice prejudiciu produs 
în caz de faliment;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. reamintește că munca sezonieră și 
contractele atipice sunt caracteristice 
diferitelor ramuri ale industriei 
turismului, punând lucrătorii în poziții 
deosebit de vulnerabile; prin urmare, 
invită statele membre să asigure condiții 
de muncă decente, precum și accesul la 
protecția socială, indiferent de tipul 
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contractului sau de statutul lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. consideră că condițiile decente de 
muncă și de ocupare a forței de muncă, 
precum și perfecționarea lucrătorilor sunt 
esențiale pentru a crea un turism de cea 
mai bună calitate în viitor, conducând la 
o creștere a salariilor și la o îmbunătățire 
a calificării forței de muncă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție; consideră că 
trebuie să fie dezvoltate noi competențe și 
profesii în funcție de noile nevoi ale 
cererii prin acțiuni de promovare a 
integrării între întreprinderi și a 
repoziționării în cadrul dinamicii 
internaționale a întregului sector turistic 
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din țările europene, prin oferte noi de 
destinații turistice și noi experiențe 
turistice;

Or. it

Amendamentul 422
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

32. invită Comisia să instituie 
programe de educație financiară și de 
gestionare a creditelor, destinate 
personalului de conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii din sectorul turismului, oferind 
competențele necesare pentru optimizarea 
potențialului acestora de generare de 
bogăție; consideră, de asemenea, că 
formarea și sprijinul ar trebui să includă, 
de asemenea, informații utile cu privire la 
drepturile și instrumentele de care dispun 
antreprenorii în ceea ce privește 
recuperarea întârzierilor în efectuarea 
plăților și litigiile cu debitorii;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
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mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție și pentru 
consolidarea spiritului lor antreprenorial; 
subliniază, de asemenea, importanța 
formării periodice și a recalificării forței 
de muncă existente, cu un accent specific 
pe competențele digitale și pe tehnologiile 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 424
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

32. evidențiază faptul că sectorul 
turismului este format în principal din 
IMM-uri; invită Comisia să pună în 
lumină întreprinderile mici adesea 
nereprezentate și să instituie programe de 
alfabetizare a personalului de conducere 
superioară din microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, oferind 
competențele necesare pentru optimizarea 
potențialului acestora de generare de 
bogăție;

Or. it

Amendamentul 425
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 

32. subliniază că formarea și 
recalificarea periodică a forței de muncă 
existente în sector sunt de cea mai mare 
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microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

importanță; invită Comisia să instituie 
programe de formare a lucrătorilor și a 
managerilor, oferind competențele 
necesare pentru optimizarea 
sustenabilității, a responsabilității sociale 
a întreprinderilor și a soluțiilor digitale;

Or. en

Amendamentul 426
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare a personalului de 
conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

32. invită Comisia să instituie 
programe de alfabetizare, de formare și de 
îmbunătățire a competențelor digitale ale 
personalului de conducere superioară din 
microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii, oferind competențele necesare 
pentru optimizarea potențialului acestora 
de generare de bogăție;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită Comisia să coopereze cu 
statele membre pentru a găsi o soluție la 
problema aplicării Directivei 2006/123/CE 
în cazul concesiunilor bunurilor maritime 
publice, pentru a asigura continuitatea 
activității întreprinderii, stabilitatea 
financiară a întreprinderilor 
concesionare, protecția mediului în zonele 
de coastă și promovarea turistică în aceste 
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locuri, inclusiv în ceea ce privește 
protecția IMM-urilor; regretă că o 
aplicare greșită a Directivei 2006/123/CE 
în cazul bunurilor maritime publice poate 
afecta întreprinderile concesionare, 
punând în pericol nenumărate locuri de 
muncă și rolul de protecție a mediului și 
de exploatare turistică simultană a 
litoralului și a zonelor de coastă jucat de 
societățile concesionare de bunuri 
maritime publice;

Or. it

Amendamentul 428
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită Comisiei să valorifice 
profesiile în domeniul „artizanatului 
artistic” și tradițional, care reprezintă 
excelența mărcii „Produs în Europa”, ca 
expresie a identităților și tradițiilor 
teritoriilor europene, inclusiv în cadrul 
industriei turismului, prin recunoașterea 
oficială ca parte a patrimoniului cultural 
european;

Or. it

Amendamentul 429
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că o abordare orientată 
către viitor în materie de turism ar trebui 
să asigure participarea egală la turism și 
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călătorii de calitate pentru toată lumea, 
indiferent de situația lor economică sau 
de potențialele vulnerabilități, cum ar fi 
vârsta, mobilitatea redusă sau alte limitări 
funcționale;

Or. en

Amendamentul 430
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. îndeamnă Comisia Europeană să 
formuleze recomandări și să acorde 
sprijin financiar pentru organizarea de 
evenimente și târguri de comerț și turism, 
împreună cu asociațiile din sector și în 
conformitate cu cele mai bune practici;

Or. pt

Amendamentul 431
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că această dezvoltare a 
competențelor digitale trebuie să fie 
completată cu infrastructurile necesare 
pentru a furniza conexiuni în bandă largă 
actorilor care le solicită;

Or. es

Amendamentul 432
Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Marco Campomenosi
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Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. invită Comisia să ia act de 
concurența neloială care afectează 
domeniul în care activează ghizii turistici 
și de necesitatea de a lua măsuri pentru a 
proteja această profesie împotriva 
concurenței neloiale față de cei care 
desfășoară astfel de activități fără nicio 
competență sau certificat de recunoaștere 
a profesiei; subliniază că procesele de 
digitalizare în curs de desfășurare riscă să 
conducă la pierderea multor locuri de 
muncă în rândul ghizilor turistici și să 
favorizeze o ofertă neprofesionistă care 
dăunează sectorului;

Or. it

Amendamentul 433
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. îndeamnă Comisia să se angajeze 
într-un dialog constructiv cu statele 
membre în vederea soluționării și 
depășirii litigiilor legate de aplicarea 
Directivei 2006/123/CE prin evaluarea 
atentă a temeiurilor juridice prezentate de 
statele membre și reglementate de 
legislația națională, care nu aduc atingere 
realizării pe deplin a pieței europene a 
serviciilor, de exemplu posibilitatea de 
configurare a concesiunilor maritime 
publice, cum ar fi concesiunile de bunuri 
și nu de servicii;

Or. it
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Amendamentul 434
Massimo Casanova, Paolo Borchia, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 32 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32c. invită Comisia să întreprindă, de 
comun acord cu statele membre, acțiuni 
de sprijin pentru industria de croazieră, 
puternic afectată de pandemia de COVID-
19; subliniază importanța lanțului 
complex al industriei de croazieră, care 
are un impact economic pozitiv asupra 
teritoriilor, atât în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă în acest sector, 
cât și în ceea ce privește cererea turistică; 
de asemenea, recunoaște eforturile 
întreprinse de industria de croazieră 
pentru a crește sustenabilitatea turismului 
și pentru a reduce impactul acestui sector 
asupra mediului;

Or. it

Amendamentul 435
Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 32 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32c. îndeamnă Comisia, pentru a 
asigura securitatea juridică și 
continuitatea activității întreprinderii, să 
prevadă excluderea din domeniul de 
aplicare al Directivei 2006/123/CE a 
concesiunilor maritime, de lacuri și fluvii 
publice, deoarece acestea pot fi 
considerate concesiuni de bunuri și nu de 
servicii;

Or. it
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Amendamentul 436
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită statelor membre să depună 
eforturi pentru a implementa cardul 
european pentru dizabilitate și să adopte 
norme legislative pentru a permite turismul 
accesibil pentru toți;

33. subliniază importanța 
accesibilității serviciilor de călătorie și 
turism pentru toți, inclusiv pentru copii, 
persoanele în vârstă, persoanele cu 
dizabilități și persoanele cu limitări 
funcționale și alte grupuri sociale 
vulnerabile; solicită Comisiei să depună 
eforturi pentru a facilita implementarea și 
recunoașterea mai largă a cardului 
european pentru dizabilitate; solicită 
statelor membre să adopte norme 
legislative pentru a permite turismul 
accesibil pentru toți și să se asigure că 
furnizorii de servicii respectă standardele 
relevante de accesibilitate care sunt deja 
în vigoare sau sunt în curs de 
implementare; în plus, solicită statelor 
membre să se asigure că serviciile 
turistice sunt accesibile și nu 
restricționează libertatea de circulație și 
accesul la călătorii pentru toți;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită statelor membre să depună 
eforturi pentru a implementa cardul 
european pentru dizabilitate și să adopte 
norme legislative pentru a permite 

33. solicită statelor membre să depună 
eforturi pentru a implementa cardul 
european pentru dizabilitate; subliniază că 
turismul accesibil pentru toți poate fi 
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turismul accesibil pentru toți; realizat numai prin combinarea corectă a 
standardelor legale, a inovației și a 
evoluțiilor tehnologice, a formării 
personalului, a sensibilizării, a 
promovării și comunicării adecvate, pe tot 
parcursul lanțului de aprovizionare al 
ofertei de turism; subliniază, în acest sens, 
importanța rețelelor europene în care 
părțile interesate publice și private pot să 
coopereze și să facă schimb de bune 
practici;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită statelor membre să depună 
eforturi pentru a implementa cardul 
european pentru dizabilitate și să adopte 
norme legislative pentru a permite 
turismul accesibil pentru toți;

33. solicită Comisiei și statelor membre 
să depună eforturi pentru implementarea și 
recunoașterea la nivelul UE a cardului 
european pentru dizabilitate și subliniază 
importanța consultării și a cooperării cu 
părțile interesate și organizațiile relevante 
în procesul de orientare către un turism 
mai accesibil;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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33a. în plus, invită Comisia și statele 
membre să impulsioneze în mod activ 
dezvoltarea continuă a standardului ISO 
(Organizația Internațională de 
Standardizare) privind serviciile de turism 
accesibile și să asigure implementarea sa 
rapidă și corectă după adoptare, 
asigurându-se totodată că furnizorii de 
servicii respectă standardele relevante de 
accesibilitate deja în vigoare sau în curs 
de implementare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 33 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33b. reamintește că informațiile fiabile, 
furnizate într-un format accesibil, care 
arată dacă și în ce măsură sunt accesibile 
facilitățile de turism și de călătorie, 
modurile de transport și locațiile, sunt 
esențiale pentru persoanele cu dizabilități 
și persoanele cu limitări funcționale;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 34. invită Comisia să țină seama de 
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regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

regiunile ultraperiferice, inclusiv de insule 
și de zonele rurale, precum și de regiunile 
și orașele puternic dependente de turism, 
în formularea și impactul legislației în 
contextul politicii în domeniul turismului; 
subliniază, în acest context, importanța 
unei cooperări instituționale bine 
structurate cu toți actorii regionali 
interesați, precum și cu Comitetul 
Regiunilor (CoR);

Or. en

Amendamentul 442
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice și de 
constrângerile cu care se confruntă 
acestea din cauza poziției lor îndepărtate 
în formularea și impactul legislației în 
contextul politicii în domeniul turismului; 
subliniază că trebuie să se acorde o 
atenție specială acestor teritorii atractive a 
căror activitate economică se bazează în 
mod semnificativ pe turism;

Or. fr

Amendamentul 443
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 

34. invită Comisia să ia în considerare 
provocările din zonele montane, rurale și 
insulare și să țină seama de regiunile 
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domeniul turismului; ultraperiferice în formularea și impactul 
legislației în contextul politicii în domeniul 
turismului;

Or. en

Amendamentul 444
Tilly Metz

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului pentru a se asigura 
că aceste regiuni sunt bine conectate și că 
îndeplinesc obiectivele de decarbonizare;

Or. en

Amendamentul 445
Pablo Arias Echeverría, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
caracteristicile speciale și de 
constrângerile suplimentare ale regiunilor 
ultraperiferice în formularea și impactul 
legislației în contextul politicii în domeniul 
turismului;

Or. en

Amendamentul 446
Carlo Fidanza, Roberts Zīle
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice, de zonele interne, 
agricole și montane în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

Or. it

Amendamentul 447
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice, rurale și montane 
în formularea și impactul legislației în 
contextul politicii în domeniul turismului;

Or. en

Amendamentul 448
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice și insulare în 
formularea și impactul legislației în 
contextul politicii în domeniul turismului;

Or. en
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Amendamentul 449
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Elsi Katainen, 
Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Valter Flego

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice în formularea și 
impactul legislației în contextul politicii în 
domeniul turismului;

34. invită Comisia să țină seama de 
regiunile ultraperiferice și insulare în 
formularea și impactul legislației în 
contextul politicii în domeniul turismului;

Or. en

Amendamentul 450
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită Comisiei să publice și să 
împărtășească părților interesate și 
statelor membre bunele practici 
referitoare la profesia de ghid turistic 
profesionist;

Or. pt

Amendamentul 451
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită Comisia să țină seama de 
particularitățile regiunilor insulare și cu 
dublu caracter insular în formularea și 
impactul legislației în domeniul 
turismului;
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Or. en

Amendamentul 452
Rovana Plumb, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. consideră că este esențial ca 
turismul, în calitatea sa de „industrie a 
păcii”, să fie readus pe drumul cel bun în 
Europa, precum și la nivel mondial; 

Or. en


