
 العطلة الصيفية في أوروباقضاء  الشروط من أجلوزراء السياحة يناقشون 

 فوض شؤونلوزير االتحادي لالقتصاد والطاقة وملدى االبرلماني  وزاريالوهو الوكيل يس اشارك توماس بارلقد 
 عهمم عن السياحة وناقشفي مؤتمر بالفيديو مع وزراء االتحاد األوروبي المسؤولين اليوم ة تحاديالسياحة في الحكومة اال

 .العدوىلنقل المستمر خطر للداخل أوروبا مع األخذ في االعتبار  سياحيةرحالت الالآفاق 

أنه تم اتخاذ على الفيديو اليوم بوزراء السياحة في االتحاد األوروبي أكد مؤتمر : “بما يلي سياتوماس باروصرح 
سعى نكما اننا االتحاد األوروبي في الرقابة على الحدود الداخلية  إلغاءالخطوات المنسقة األولى الستعادة حرية الحركة و

 قيودال تحملعلينا أن نإذ أن هذا العام عن المعتاد  يختلفس ة الصيفيةالعطلقضاء المزيد. تحقيق جاهدين من أجل 
ً  والصحة العامة والنظافة تباعدقواعد الب التام لتزاماالفيبقى . المفروضة  ياحةالسحركة نريد تنشيط إننا . أمراَ ضروريا

في  الهامة اتشارمن اإلالسفر والمصالح االقتصادية.  متعةحماية الصحة وبين عناية نوازن بعلينا أن وهنا داخل أوروبا. 
من خاصة لراسخة، برامج االتحاد األوروبي ا خالل منالمقدم عتمد على الدعم يالسياحة يمكن أن  قطاعأن  هذا الصدد

ً  كما ألمحواثق من أن كل هذا سينجح  إني. بنيويةيق الالصنادخالل  ناطق مالالسفر إلى  هميمكن أن المواطنونجيدة  فرصا
 ." األوروبية المفضلة لديهم في الصيف سياحيةال

 هاتالتي قدمتها المفوضية األوروبية في حزمللدول األعضاء من خالل المبادئ التوجيهية  العام تم توفير اإلطار التوجيهيو
استعادة حرية تنقل األشخاص وإزالة الضوابط على الحدود وهي خاصة ب 2020مايو  13السياحة والنقل في ب المتعلقة

 قطاعالصحية في  لقواعدالخدمات السياحية ولستعادة التدريجية لخدمات النقل والربط واالستئناف التدريجي وباالالداخلية 
ً تالضيافة. و إلغاء و في حال إلغاء رحالت كاملة المصاريفئم جذابة على أساس طوعي قسامنح توصية بشأن  تضمن أيضا

ً وخدمات نقل.  ً  توفر المبادئ التوجيهية أساسا لشركاء األوروبيين من أجل االتفاق على المعايير والجداول بين اش انقلل مهما
ي ة بدعم قطاع السياحة األوروبي فتلتزم مفوضية االتحاد األوروبي في استراتيجيتها العاموالزمنية للخطوات التالية. 

 .ية األوروبيةبنيومن التدابير، ال سيما في إطار الصناديق ال عددالتغلب على األزمة من خالل 

مع نظرائه من إسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان الماضي يوم االثنين في  ناقشقد يكو ماس اوزير الخارجية هوكان 
 .وسلوفينيا وقبرص وبلغاريا نهجاً منسقاً لفتح الحدود تدريجياً وبشكل متبادل للسياحوكرواتيا والبرتغال ومالطا 


