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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o sector do turismo, tendo em conta todos os efeitos multiplicadores, 
representa mais de 10% do total do PIB europeu,

B. Considerando que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa confere, pela primeira vez, à 
União Europeia competências para coordenar e complementar as actividades dos 
Estados-Membros em matéria de turismo no respeito pelo princípio da subsidiariedade,

C. Considerando que as PME representam a maioria dos intervenientes no sector do turismo 
e que, em razão da sua estrutura e da sazonalidade das suas actividades, são mais 
directamente afectadas pela conjuntura económica e os factores naturais,

D. Considerando que o turismo deve ser encarado mais como um sector transversal e que 
devem ser reforçadas as ligações com outros domínios políticos e sectores económicos,

E. Considerando que uma nova política no sector do turismo deve ter em conta o 
envelhecimento da população, as alterações climáticas e as novas tecnologias da 
informação e da comunicação,

F. Considerando que no sector do turismo se observa uma sub-exploração de sectores não 
sazonais e a necessidade de aumentar e de manter a oferta de profissionais qualificados e 
de formandos,

G. Considerando que o turismo da Europa deve continuar a apostar no turismo interno, bem 
como no turismo de nacionais de países terceiros,

H. Considerando que um mercado interno forte é essencial para uma verdadeira indústria do 
turismo europeu; que o comércio electrónico no sector do turismo desempenha, tal como 
noutros sectores, uma importância crescente,

1. Exorta os Estados-Membros a facilitar e a incentivar a formação e os estágios para 
organizadores de actividades no sector do turismo, a apoiar a diversificação e a 
especialização da oferta turística europeia e, em conjunto com a Comissão, a encorajar as 
organizações de turismo a proceder ao intercâmbio de boas práticas; solicita que seja 
melhorado o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais no sector do turismo, 
para permitir que profissionais qualificados do sector, mas também pessoas que mudem 
de carreira, aqui encontrem trabalho durante todo o ano; apoia firmemente os esforços da 
Comissão para introduzir uma carteira profissional que  possa melhorar a mobilidade e a 
empregabilidade de trabalhadores de qualidade neste sector; considera que a primeira 
carteira profissional deste tipo a ser introduzida poderia destinar-se aos guias turísticos;
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2. Insiste em que a implementação correcta da Directiva dos Serviços ajudaria a reduzir 
significativamente os entraves de ordem jurídica, administrativa e burocrática e os 
estrangulamentos que os consumidores e as empresas estão a viver no sector do turismo;
neste contexto, convida a Comissão e os Estados-Membros a garantir a aplicação efectiva 
da Directiva “Serviços", que irá potenciar os benefícios para todos os intervenientes neste 
sector;

3. Exorta a UE a adoptar uma abordagem mais integrada do turismo, em particular no que 
se refere aos serviços e à defesa do consumidor, e sublinha a importância da próxima 
revisão da Directiva 90/314/CEE relativa às viagens, que agora está completamente 
desajustada do desenvolvimento do sector do turismo, bem como dos novos hábitos de 
viagem, especialmente da utilização crescente da Internet e do comércio electrónico e do 
seu impacto no desenvolvimento futuro do sector do turismo;  

4. Solicita à Comissão que intensifique os seus esforços para melhorar a qualidade e o 
conteúdo das informações prestadas aos turistas, informações essas que devem ser 
facilmente acessíveis e fiáveis e incluir as estruturas de preços das diferentes 
componentes que compõem o pacote de viagem;

5. Considera que uma classificação de hotéis harmonizada na UE constitui um elemento 
decisivo no desenvolvimento do turismo, pelo que insta a Comissão a apoiar a iniciativa 
do sector hoteleiro, com vista a harmonizar a classificação de hotéis e as normas de 
qualidade, e a adoptar medidas legislativas, caso esta iniciativa não possa ser 
concretizada em toda a UE;

6. Observa que as empresas de turismo necessitam de dados estatísticos comparáveis e  de 
elevada qualidade, para fins de planeamento a longo prazo das estruturas de oferta e de 
procura, de modo a desenvolver os destinos turísticos; exorta, por isso, a Comissão, na 
medida em que tal esteja ao seu alcance, a garantir que estes dados estão disponíveis para 
toda a Europa;

7. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a garantir que o sector do turismo está a 
cumprir as regras vigentes em matéria de instalações turísticas, especialmente as relativas 
à segurança contra incêndios, ao planeamento de emergência, aos equipamentos de 
segurança para crianças, à formação do pessoal e às necessidades das pessoas com 
deficiência e a elaborar normas europeias sempre que tal se afigure necessário;

8. Solicita à Comissão que apoie a criação de uma lista branca de operadores turísticos, a 
fim de apoiar as empresas que oferecem serviços de qualidade e aumentar o nível de 
protecção dos consumidores;

9. Exorta a Comissão a potenciar a divulgação das suas próprias iniciativas em matéria de 
turismo recorrendo a todos os meios de comunicação disponíveis e a encontrar maneiras 
inovadoras para que tais iniciativas se auto-financiem;

10. Salienta a necessidade de desenvolver uma marca europeia de "Turismo de Qualidade", 
com base na experiência nacional existente até à data, com o objectivo de reforçar a 
confiança dos consumidores e a segurança relacionada com os produtos turísticos e, ao 
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mesmo tempo, premiar os empresários do sector e as empresas que ajudam a melhorar os 
serviços e satisfazem os clientes; afirma que, em princípio, a iniciativa de ter uma "marca 
europeia" consolidada é muito positiva, mas faz notar que, no entanto, há que garantir 
que a diversidade do património cultural e natural dos diversos Estados-Membros não 
será posta em causa;

11. Exorta a Comissão a trabalhar mais de perto com projectos privados através de parcerias 
público-privadas, sempre que liderar iniciativas em matéria de turismo; reconhece que a 
participação inteligente do sector privado em iniciativas deste tipo conduzirá a uma maior 
eficiência, bem como à auto-sustentabilidade das iniciativas;

12. Aprova a determinação da Comissão de integrar os objectivos da política em matéria de 
turismo nas suas outras políticas com um impacto directo ou indirecto no sector do 
turismo;

13. Salienta a importância do turismo como fonte de rendimento para as economias das 
regiões insulares, montanhosas e escassamente povoadas; insta a Comissão a elaborar 
medidas específicas para apoiar o sector do turismo nas regiões que sofram de 
desvantagens graves e permanentes, naturais ou demográficas, como as regiões insulares, 
de montanha e escassamente povoadas;

14. Insta a Comissão a apoiar um turismo sem barreiras, adaptado às faixas etárias e às 
pessoas com deficiência, através de campanhas de promoção e de sensibilização e da 
introdução de uma marca que inclua os destinos turísticos que possibilitem viagens isentas 
de barreiras e estadias a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, incluindo pessoas 
idosas e crianças; solicita, em particular, à indústria hoteleira que, mediante a elaboração e 
a adopção de um código de boas práticas, facilite o acesso às suas instalações às pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida, em conformidade com os princípios estabelecidos 
na Comunicação da Comissão, de 15 de Novembro de 2010, intitulada “Estratégia 
Europeia para a Deficiência 2010-2020”(COM (2010) 0636); considera, a este respeito 
que o programa Calypso deve ser avaliado com a participação das partes interessadas e, se 
for caso disso, prosseguido; ao fazê-lo, porém, há que garantir que estes programas são 
auto-financiáveis a longo prazo;

15. Congratula-se com o lançamento, pela Comissão Europeia, em 2009, do programa de 
Calypso, cujo objectivo é tanto social (permitir às pessoas, que não são susceptíveis de o 
fazer, partir de férias) quanto económico (auxílios ao sector do turismo, incentivando as 
partidas durante a estação baixa); acredita que o programa deve prosseguir, sujeito a uma 
avaliação dos resultados alcançados com a participação das partes interessadas; insta a 
Comissão e os Estados-Membros, nas suas estratégias de turismo, a prestarem especial 
atenção ao turismo transfronteiriço, regional e local;

16. Exorta a Comissão a assegurar que os passageiros são devidamente informados dos seus 
direitos em todas as formas de transporte público, de modo a garantir que os cidadãos 
europeus sintam que existe segurança jurídica quando viajam na União Europeia;

17. Exorta a Comissão a considerar a simplificação dos procedimentos de pedido de visto, em 
especial para "grupos de turistas", sem comprometer de forma alguma as questões em 
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matéria de segurança e aduaneiras para os nacionais de países terceiros;

18. Insta a Comissão a elaborar e a incrementar formas inteligentes de combinar fundos 
privados e públicos para apoiar o património cultural da Europa, nomeadamente, através 
da promoção de modelos de melhores práticas; exorta os Estados-Membros a cooperar, 
como parte do intercâmbio das melhores práticas, para estimular o turismo na Europa e 
promover formas alternativas de turismo;

19. Insta os Estados-Membros a incentivar formas alternativas de turismo, tais como o 
agro-turismo; considera que estas formas de desenvolvimento irão impulsionar as 
actividades das PME no sector do turismo, nomeadamente as unidades hoteleiras de tipo 
familiar; salienta que estas empresas devem ser classificadas de forma diferente; exorta os 
Estados-Membros a trabalhar mais estreitamente com a Comissão para encontrar novas e 
melhores formas de desenvolver e promover circuitos europeus;

20. Insta a Comissão a avaliar cuidadosamente as novas medidas no sector do turismo, para 
garantir que são eficientes, geríveis e financiáveis;

21. Encoraja a Comissão a apoiar projectos mais respeitadores do ambiente, tendo em conta 
os impactos ambientais e climáticos no sector do turismo e a importância da preservação 
do património natural e cultural dos Estados-Membros;

22. Apoia as iniciativas da Comissão Europeia destinadas a promover o turismo na UE, como 
o projecto EDEN (Destinos Europeus de Excelência), que distingue anualmente, em cada 
país participante e de acordo com um tema específico, destinos turísticos europeus que 
privilegiam o modelo europeu de desenvolvimento sustentável; exorta a Comissão a 
lançar campanhas de informação para realçar essas iniciativas;

23. Defende uma maior promoção do património comum europeu, nomeadamente as rotas 
culturais europeias; considera que, neste contexto, é necessária a cooperação com outras 
instituições, tais como o Conselho da Europa;
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