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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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:

1. Observa que a competitividade da indústria europeia de turismo só será assegurada se 
forem utilizadas as melhores tecnologias disponíveis; exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a promoverem a adopção de estratégias para a eficiência energética e a 
utilização de energias renováveis por parte do sector do turismo; acolhe favoravelmente o 
lançamento, pela Comissão, de uma plataforma "TIC e Turismo", que poderá servir de 
acelerador para as empresas do sector turístico, em especial as PME, no desenvolvimento 
de instrumentos e serviços novos e inovadores; considera que um mercado único de 
serviços em linha aumentará a competitividade da indústria europeia do turismo e que as 
tecnologias da informação e da comunicação devem contribuir para uma gestão 
sustentável, tendo igualmente em conta a estratégia da UE em matéria de alterações 
climáticas e respeitando as necessidades especiais das regiões rurais, montanhosas e 
costeiras; entende que deve ser melhorada a coordenação de todas as actividades turísticas 
através das tecnologias da informação e da comunicação, sob os auspícios da Comissão, 
dado que os turistas reservam cada vez mais serviços de viagem através de plataformas 
electrónicas e motores de pesquisa não europeus; entende que a Comissão deve garantir 
uma concorrência justa e legal nesse domínio;

2. Entende que devem ser partilhadas as competências, as experiências e as melhores 
práticas no sector do turismo, e defende, por tal motivo, uma "abordagem de 
especialização inteligente", no âmbito da qual as regiões se concentrem nas suas 
vantagens relativas, que lhes permitam alcançar a excelência; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que continuem a promover e a alargar os programas de intercâmbio da 
Comissão, como o programa Leonardo, que se encontram adaptados às necessidades e às 
exigências do sector; salienta a importância de uma mão-de-obra altamente qualificada e 
solicita um reforço da formação profissional no sector do turismo; convida a Comissão a 
criar uma unidade especial de desenvolvimento do turismo, tendo em vista elaborar 
programas universitários e de formação profissional especializados em turismo europeu 
sustentável; salienta a importância de avançar com rapidez no reconhecimento mútuo de 
diplomas e de qualificações no sector do turismo em toda a Europa, em conformidade com 
as disposições e as normas europeias e nacionais;

3. Entende que uma melhor utilização de produtos e serviços inovadores no sector do 
turismo resultará em benefícios para a sustentabilidade do sector em causa; solicita a 
inclusão no programa-quadro de inovação e competitividade (PIC), como tema 
transversal, do turismo inovador e respeitador do ambiente; salienta que é imperioso 
orientar cada vez mais o turismo europeu para a responsabilidade e a sustentabilidade, a 
fim de respeitar o ambiente, as culturas e as populações locais;encoraja, por tal motivo, as 
iniciativas da Comissão no domínio da sustentabilidade, como o desenvolvimento de 
indicadores de gestão sustentável, uma carta do turismo sustentável e responsável, tendo 
em conta as recomendações políticas do Grupo de Trabalho Internacional sobre Turismo 
Sustentável (GTI-TDT) no âmbito do Processo de Marraquexe, sinergias com a Parceria 
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Global para o Turismo Sustentável e uma estratégia para o turismo costeiro e marítimo 
sustentável, salientando que maior sustentabilidade significa melhor qualidade e maior 
satisfação do cliente; solicita uma abordagem mais holística neste domínio e, em especial, 
toma nota das eventuais consequências negativas para o ambiente de projectos 
imobiliários especulativos em regiões turísticas;

4. Salienta que, com vista a criar maior confiança no ambiente digital e a permitir que a 
indústria do turismo aproveite todas as possibilidades que este pode proporcionar-lhe, 
todos os cidadãos europeus devem ser informados dos seus direitos e obrigações digitais 
fundamentais através de uma carta europeia dos direitos dos cidadãos e dos consumidores 
no ambiente digital, que consolide e actualize o acervo comunitário; considera que essa 
carta deve consolidar o acervo comunitário e incluir, nomeadamente, os direitos dos 
utilizadores relativos à protecção da vida privada, os direitos dos utilizadores vulneráveis 
e os conteúdos digitais;

5. Crê que uma melhor coordenação da I&D no campo do turismo trará benefícios, em 
termos de sustentabilidade deste sector; insta, assim, a Comissão a criar um observatório 
virtual do turismo, em relação estreita, não só com os institutos de investigação, mas 
também com as empresas e as entidades públicas, com vista à promoção de estudos de 
mercado, aplicando sistemas de informação concorrencial, ao fornecimento às empresas e 
administrações públicas de informações prospectivas sobre a evolução da oferta e da 
procura e ao favorecimento de um posicionamento estratégico mais adequado das 
empresas e do sector público;

6. Regista que o turismo é uma indústria fortemente tributária do clima, sendo este que 
define a duração e a qualidade das épocas turísticas, ao mesmo tempo que contribui, por 
seu turno, para as alterações climáticas devido às emissões de gases com efeito de estufa, 
produzidas sobretudo pelo transporte e pelo alojamento dos turistas; salienta que o sector 
pode desempenhar um papel importante na concretização dos objectivos da União, através 
de uma política energética centrada nos edifícios; exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a promoverem a adopção de estratégias para a eficiência energética e a 
utilização de energias renováveis por parte do sector do turismo;

7. Salienta que, desenvolvidas de um modo sustentado, as actividades ligadas ao turismo 
devem representar para as economias locais (em especial para as regiões desfavorecidas) 
uma fonte de rendimento durável e de promoção do emprego estável e com direitos, de 
apoio a outras actividades económicas (a montante e a jusante), salvaguardando e 
valorizando ao mesmo tempo o património paisagístico, cultural, histórico e ambiental;

8. Considera que o sector do turismo deverá contribuir para o desenvolvimento da indústria 
regional a ele associada, gerando desenvolvimento económico e emprego no plano 
regional, e salienta a necessidade de uma abordagem transversal relativamente ao sector 
nas políticas e fundos comunitários, como pela criação de um programa comunitário 
específico, em complemento da acção dos Estados-Membros, para promover o sector e as 
sinergias entre os diversos agentes económicos e sociais envolvidos;

9. Destaca a necessidade de diversificar a carteira de serviços de turismo na Europa e insiste 
na dessazonalização como elemento determinante da competitividade do sector turístico 
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europeu; solicita um reforço da cooperação entre os Estados-Membros no que diz respeito 
à promoção da UE como destino turístico, mas salienta igualmente o papel das 
autoridades locais; solicita uma estratégia europeia de comunicação, bem como uma 
campanha a nível da UE e mundial, para que a Europa continue a ser o primeiro destino 
turístico do mundo, com base na riqueza do seu património natural, cultural, histórico e 
étnico; entende que deverão ser reduzidos os encargos burocráticos e administrativos, 
tanto para os clientes como para as empresas de serviços no sector do turismo, 
reconhecendo que a qualidade elevada tem um preço;

10. Reconhece as longas distâncias existentes na União Europeia, nomeadamente entre os 
Estados-Membros periféricos do Norte e do Sul, pelo que salienta a importância do 
tráfego aéreo para o turismo no seio da União, bem como o proveniente de países 
terceiros; convida, por tal motivo, a Comissão a não impor encargos legislativos 
excessivos às companhias de aviação europeias, os quais viriam aumentar as suas 
dificuldades no contexto da concorrência global;

11. Regista que, devido às alterações climáticas previstas para os próximos anos, são de 
esperar importantes mudanças a nível ambiental, como a subida do nível dos mares, o 
aumento das temperaturas e o agravamento dos fenómenos de seca, e que o turismo será o 
primeiro sector afectado pelas alterações climáticas na região do Mediterrâneo;

12. Regista a necessidade de prestar mais atenção à diversificação do turismo, bem como a 
importância crescente do turismo especializado, tal como o turismo de negócios, o turismo 
de compras, o turismo relacionado com o património, o turismo social, o ecoturismo e o 
turismo desportivo, e solicita mais medidas de apoio para a promoção do turismo europeu 
nesses domínios, num contexto de concorrência mundial;

13. Recorda as enormes repercussões da erupção do vulcão Eyjafjallajökull, em Abril de 
2010, para os serviços e a indústria do transporte aéreo, que sofreram elevadíssimos 
prejuízos durante semanas, e salienta a importância de decisões rápidas, por parte da UE e 
dos responsáveis pela gestão do tráfego aéreo (ATM), em situações semelhantes, a fim de 
garantir um tráfego aéreo fluido e adequado;

14. Entende, na óptica das mutações demográficas, que o turismo ligado à saúde e ao bem-
estar tem o maior potencial de crescimento significativo no futuro; crê que um sistema 
europeu certificado de normas e controlos de qualidade neste âmbito, como um "sistema 
de cruz azul" para estruturas médicas ou de bem-estar, por exemplo, em hotéis que 
ofereçam tratamentos, designadamente, exames médicos completos, viria aumentar 
significativamente a competitividade do turismo de saúde na Europa; propõe, neste 
contexto, o desenvolvimento das actividades de termalismo, tornando-as uma 
especialidade europeia;

15. Salienta que a função das empresas, nomeadamente das microempresas e das PME, 
deveria ser amplamente reconhecida no quadro da concepção da política de turismo na 
Europa; entende que o quadro legislativo e fiscal deveria ser mais favorável a essas 
empresas e ter em conta as necessidades específicas das empresas e dos trabalhadores que 
operam na indústria do turismo, designadamente em matéria de acordos relativos a 
horários de trabalho flexíveis, no respeito dos direitos dos trabalhadores;
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16. Salienta que, pela sua situação geográfica, as regiões ultraperiféricas (RUP) e os países e 
territórios ultramarinos (PTU) constituem vitrinas da União Europeia no mundo e dão 
perfeitamente resposta a certas opções propostas pela Comissão, nomeadamente o 
desenvolvimento de um turismo de época baixa para os cidadãos da União Europeia;
realça que as RUP oferecem também aos países mais próximos, como os Estados Unidos, 
o Canadá e os países do grupo BRIC, com destaque para o Brasil, a oportunidade de 
descobrirem as especificidades do turismo em território europeu, aliando segurança das 
deslocações, infra-estruturas sanitárias e qualidade hoteleira e gastronómica;

17. Recorda que este sector gera mais de 5% do PIB da União Europeia e, por conseguinte, 
considera indispensável reforçar a análise de impacto da legislação comunitária nas 
indústrias do turismo;

18. Considera que as normas relativas à classificação das estruturas hoteleiras devem ser 
harmonizadas, segundo modelos e critérios de avaliação comuns a toda a Europa;

19. Solicita à Comissão que estabeleça um quadro legislativo europeu para a segurança e a 
acessibilidade dos serviços turísticos; toma nota das estreitas relações que existem entre o 
desenvolvimento do turismo e as infra-estruturas de transporte; toma nota de que um terço 
das queixas de consumidores registadas no sistema SOLVIT se refere a direitos dos 
passageiros e insta, por tal motivo, a Comissão a melhorar a aplicação dos direitos dos 
consumidores e dos passageiros; lamenta, em especial, que os acidentes viários sejam a 
causa mais frequente de morte dos viajantes; insta, por tal motivo, à harmonização das 
regulamentações do trânsito e das normas de segurança, nomeadamente à harmonização 
das regras aplicáveis ao trânsito giratório;

20. Propõe que se pondere a criação de uma organização euromediterrânica para a cooperação 
e o desenvolvimento turísticos, a fim de transformar o Mediterrâneo num espaço 
estatístico único, realizar estudos destinados a orientar as empresas e as entidades públicas 
nas suas tomadas de decisão, promover os destinos e colocar em rede os centros de 
formação nas profissões do turismo;

21. Convida a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem eficazmente os fundos europeus 
destinados ao turismo, tanto para criar novos empregos como para aumentar a 
competitividade das PME no sector do turismo.



AD\858748PT.doc 7/7 PE454.422v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 28.2.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

32
1
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da 
Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Fiona Hall, 
Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis 
Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, 
Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis 
A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 
Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Antonio Cancian, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Jolanta 
Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Mario Pirillo, Catherine Trautmann


