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Изменение 1
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да 
бъдат споделяни уменията, опитът и 
най-добрите практики в туристическия 
сектор; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа;

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии и че тези технологии ще 
бъдат разработени благодарение на 
високоскоростния интернет, който
следва да бъде разгърнат върху цялата 
територия и чието използване 
трябва да носи ползи на всички 
туристически структури, независимо 
от техния мащаб; добавя, че други 
нови технологии ще позволят 
устойчиво управление на сградите и 
ресурсите с цел участие в развитието 
на туризма, който щади околната 
среда и е в хармония с местните 
дейности; приканва държавите-
членки и местните органи да 
споделят уменията, опита и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа;

Or. fr

Изменение 2
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат 
споделяни уменията, опитът и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа;

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат 
споделяни уменията, опитът и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; припомня, че един качествен 
туристически пазар, който е 
специализиран в новите сектори на 
търсенето, изисква 
висококвалифицирана работна ръка, 
преминала подготовка съобразно 
новите изисквания; изтъква значението 
на взаимното признаване на дипломите 
и квалификациите в туристическия 
сектор в Европа, както и на едно по-
голямо съответствие между 
търсенето в сектора и действащите 
програми за обучение; насърчава 
Комисията да популяризира 
участието на туристическия сектор 
в програмата „Леонардо“;

Or. es

Изменение 3
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите 
налични технологии, като от това 
следва да бъдат споделяни уменията, 
опитът и най-добрите практики в 

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез усъвършенстване на 
професионалните умения с цел 
улесняване на тяхното 
приспособяване към новите 
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туристическия сектор; изтъква 
значението на взаимното признаване 
на дипломите и квалификациите в 
туристическия сектор в Европа;

технологии;  подчертава 
необходимостта от популяризиране и 
завършване на програмите на Съюза, 
така че да се насърчава 
професионалното обучение в 
туристическия сектор;

Or. it

Изменение 4
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат 
споделяни уменията, опитът и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа;

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат 
споделяни уменията, опитът и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа, но продължава да 
предоставя на държавите-членки 
свободата да анализират 
чуждестранните дипломи и 
квалификации в контекста на 
националните си норми и 
впоследствие да решават дали да ги 
признаят;

Or. nl

Изменение 5
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат 
споделяни уменията, опитът и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа;

1. отбелязва, че 
конкурентоспособността на 
европейската туристическа индустрия 
може да бъде гарантирана единствено 
чрез използване на най-добрите налични 
технологии, като от това следва да бъдат 
споделяни уменията, опитът и най-
добрите практики в туристическия 
сектор; следователно насърчава 
„подход за интелигентно 
специализиране“, при който 
регионите се съсредоточават върху 
своите относителни предимства, 
където биха могли да имат отлични 
постижения; изтъква значението на 
взаимното признаване на дипломите и 
квалификациите в туристическия сектор 
в Европа;

Or. en

Изменение 6
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че цифровите услуги 
могат да допринесат за това Европа 
да използва в максимална степен 
вътрешния пазар, което би се 
превърнало във възможности за 
европейския туристически сектор;
призовава за ефективна политика за 
единен цифров пазар, който да 
направи онлайн услугите в Европа в 
по-конкурентоспособни, достъпни, 
трансгранични и прозрачни, като 
предостави възможно най-високата 
степен на защита за потребителите;
призовава институциите на ЕС да 
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премахнат основните регулаторни и 
административни пречки пред 
трансграничните онлайн операции до 
2013 г.; призовава Комисията да 
продължи текущата си оценка на 
достиженията на правото на 
Общността във връзка с единния 
цифров пазар и да предложи 
конкретни законодателни мерки по 
отношение на основните пречки;

Or. es

Изменение 7
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. предлага създаването на център за 
наблюдение на европейския и 
средиземноморския туристически 
сектор, който измерва резултатите в
европейския туристически сектор, 
като обръща особено внимание на 
обмена на добри практики относно 
новите форми на градски туризъм, 
който е в хармония с нашата околна 
среда, ценностите на селските 
райони, местните култури и 
населението; настоява относно 
необходимостта от насърчаване на 
системите, като например къщи за 
гости, туризъм в земеделското 
стопанство, екологосъобразни 
хотели, ваканционен престой на 
разменни начала, престой в частни 
жилища с туристическа цел (couch 
surfing), културен туризъм и др.;

Or. fr
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Изменение 8
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите-членки да 
насърчават регионалното планиране, 
което ще противодейства на появата 
на туристически предприятия със 
спекулативен характер, които 
оказват силно неблагоприятно 
влияние върху опазването на 
природата и на културното и 
историческо наследство, не включват 
местните общности и не ги 
приобщават към дейностите си;

Or. pt

Изменение 9
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. изисква включването на глава 
„Туризъм“ по същество в рамките на 
бъдещата програма 
„Конкурентоспособност и иновации“, 
която позволява насърчаването на:
новите енергоспестяващи 
технологии, които щадят околната 
среда, както и услугите в областта 
на информационните технологии, 
тестването на нови подходи по 
отношение на устойчивия туризъм в 
конкретни географски области с цел 
балансиране на крайбрежния 
туризъм, създаване на туристически 
центрове (clusters), финансиране на 
тестването във връзка с нови 
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области за местоназначение, особено 
трансгранични области, като се 
предоставя подкрепа на засегнатите 
местни органи;

Or. fr

Изменение 10
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. приветства предложението на 
Комисията относно платформа 
„ИКТ и туризмът“ с цел улесняване 
на приспособяването на 
туристическия сектор и на неговите 
предприятия към развитието на 
пазара на новите информационни и 
комуникационни технологии;

Or. es

Изменение 11
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че с оглед да се създаде 
по-голямо доверие в цифровата среда 
и за да може европейският 
туристически сектор да се възползва 
от всички възможности, които 
последната може да му предложи, 
всички европейски граждани трябва 
да бъдат надлежно информирани 
относно своите основни цифрови 
права и задължения чрез европейска 
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харта на правата на гражданите и 
потребителите в цифровата среда, 
която консолидира и актуализира 
достиженията на правото на ЕС;
счита, че тази харта трябва да 
консолидира достиженията на 
правото на ЕС и да включва, в 
частност, правата на 
потребителите в областта на 
защитата на неприкосновеността на 
личния живот, правата на уязвимите 
потребители и цифровото 
съдържание;

Or. es

Изменение 12
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. подчертава необходимостта да се 
запазят работните места, свързани с 
туризма, и да се повиши тяхната 
стойност; призовава да се обърне 
специално внимание на обучението на 
специалисти в сектора във връзка с 
езиците, използването на интернет и 
използването на електронни системи 
за обработка на информация;
насърчава създаването на 
магистърски програми, 
специализирани в областта на 
туризма, като например 
предлаганата от Евро-
средиземноморския университет
EMUNI, както и програми за 
обучение, свързани с потребностите 
на предприятията;

Or. fr
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Изменение 13
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
на туристическия сектор;

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
на туристическия сектор; следователно 
изисква Комисията да създаде 
виртуален център за наблюдение на 
туризма, който би бил свързан не 
само с изследователските 
институти, но също и с 
предприятията и публичните органи, 
с цел да насърчава проучванията на 
пазара, като се прилагат системите 
за проучване на конкуренцията, за 
предоставяне на предприятията и 
публичните администрации на 
ориентирана към бъдещето 
информация относно развитието на 
търсенето и предлагането, и да 
създава благоприятни условия за по-
добри стратегически позиции на 
предприятията и на публичния 
сектор;

Or. es

Изменение 14
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
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на туристическия сектор; на туристическия сектор; отбелязва, че 
електронната търговия се е 
превърнала в основно средство за 
провеждане на проучвания и избиране 
на туристически дестинации; 
изразява съжаление относно 
доминирането на големите 
чуждестранни търговски центрове и 
изоставането на Европа в тази 
област; предлага да се проучи 
въвеждането на метатърсачка в 
областта на европейския 
туристически сектор, както и да се 
продължат изследванията в 
областта на обезпечаването на 
сигурност на електронните 
плащания;

Or. fr

Изменение 15
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
на туристическия сектор;

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
на туристическия сектор; подкрепя 
създаването на платформи за 
информационни и комуникационни 
технологии в областта на туризма с 
цел улесняване на приспособяването 
на предприятията от туристическия 
сектор към развитието на 
информационните и 
комуникационните технологии, за да 
се позволи на туристическите 
предприятия, и в частност на МСП, 
да ускорят използването на 
инструменти и услуги в областта на 
информационното общество и за да 
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се допринесе за 
конкурентоспособността на сектора;

Or. lt

Изменение 16
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
на туристическия сектор;

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната дейност 
в областта на туризма ще доведе до 
ползи по отношение на устойчивостта 
на туристическия сектор; подчертава, 
че туризмът следва да бъде 
разглеждан като фактор за 
икономическо, социално и екологично 
развитие, който може да допринесе за 
териториалното сближаване;

Or. pt

Изменение 17
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че по-добрата координация на 
изследователската и развойната 
дейност в областта на туризма ще 
доведе до ползи по отношение на 
устойчивостта на туристическия сектор;

2. счита, че по-доброто използване на 
новаторски продукти и услуги в 
областта на туризма ще доведе до ползи 
по отношение на устойчивостта на 
туристическия сектор, особено по 
отношение на връзката между ИКТ и 
туризма;

Or. it
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Изменение 18
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2 а (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. туризмът е сектор, който зависи в 
голяма степен от климата, като 
последният определя 
продължителността и качеството 
на туристическите сезони, и който 
същевременно допринася за 
изменението на климата поради 
емисиите на парникови газове, 
създавани основно от транспорта и 
туристическото настаняване;
отбелязва, че секторът може да играе 
важна роля за постигането на целите 
на Съюза посредством енергийна 
политика, която поставя акцент 
върху сградите; призовава 
държавите-членки и Комисията да 
насърчават приемането на 
стратегии относно енергийната 
ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници 
от страна на туристическия сектор;

Or. es

Изменение 19
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 а (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че развиваните по 
устойчив начин дейности, свързани с 
туризма, трябва да предлагат на 
местните икономики (по-специално в 
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необлагодетелстваните региони) 
устойчив източник на доходи и 
средство за насърчаване на 
стабилната заетост с правомощия и 
за подкрепа на други икономически 
дейности (нагоре и надолу по 
веригата), като в същото време 
гарантират и насърчават 
ландшафтното, културното, 
историческото и екологичното 
наследство;

Or. pt

Изменение 20

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2 а (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че по-голяма 
устойчивост означава по-високо 
качество и по-голяма
удовлетвореност на потребителите;
следователно приветства 
инициативите на Комисията в 
подкрепа на разработването на 
показатели за устойчиво управление, 
харта на устойчив и отговорен 
туризъм, както и на стратегия за 
устойчив крайбрежен и морски 
туризъм;

Or. en

Изменение 21
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

2б. счита, че туристическият сектор 
следва да допринесе за развитието на 
регионалната промишленост, която е 
свързана с него, като създава 
икономическо развитие и заетост на 
регионално равнище, и подчертава 
необходимостта от приемане на 
хоризонтален подход по отношение 
на сектора в общностните политики 
и фондове, като например за 
създаването на специфична 
общностна програма в допълнение 
към действията на държавите-
членки с цел насърчаване на сектора и 
на взаимодействията между 
различните засегнати икономически 
и социални субекти;

Or. pt

Изменение 22
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че иновациите в 
туристическия сектор често 
възникват посредством 
сътрудничество, сдружения и 
създаване на мрежи в области като 
технологиите, маркетинга, 
разпространението и мобилността 
на човешките ресурси; призовава 
Комисията решително да насърчава 
участието на туристическия сектор 
в рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации;

Or. es
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Изменение 23
Peter Skinner

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма;

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма; освен това 
подчертава, че ако Европа желае да 
запази водещата си позиция като 
туристическа дестинация и да 
продължи да бъде 
конкурентоспособна, е важно да се 
гарантира постигането на приемливи 
минимални общи изисквания по 
отношение на европейските 
туристически услуги в областта на 
безопасността, надеждността и 
достъпността, в частност във връзка 
с противопожарните системи;

Or. en

Изменение 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
подчертава необходимостта 
туризмът да зависи в по-малка 
степен от сезонността, което 
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насърчаване на туризма; представлява ключов елемент за 
конкурентоспособността на 
европейския туристически сектор;
призовава за стартирането на 
мащабна кампания за насърчаване на 
европейския туризъм в Европа и на 
световно равнище и за засилено 
сътрудничество между държавите-
членки при насърчаване на туризма, 
като същевременно се зачита 
желанието на националните и 
местните дестинации да 
осъществяват комуникация по 
собствена инициатива;

Or. fr

Изменение 25
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа;
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено 
сътрудничество между държавите-
членки при насърчаване на туризма;

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа;

Or. it

Изменение 26
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 3. изтъква необходимостта от 
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разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма;

разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма; подчертава, че 
е важно Европа да излезе на преден 
план на световната сцена като 
туристическа дестинация въз основа 
на богатото си културно, 
историческо и фолклорно наследство;

Or. el

Изменение 27
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма;

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма; отбелязва 
големите възможности за туризма в 
регионите, които могат да 
предложат почивка на ниски цени, 
като това може да е от полза за 
потребителите и за туристическия 
сектор;

Or. en

Изменение 28
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа; 
призовава за насърчаване на туризма в 
целия ЕС и за засилено сътрудничество 
между държавите-членки при 
насърчаване на туризма;

3. изтъква необходимостта от 
разнообразяване на портфейла на 
туристическите услуги в Европа и от 
насърчаване на развитието на 
устойчив, отговорен и качествен 
туризъм; призовава за насърчаване на 
туризма в целия ЕС и за засилено 
сътрудничество между държавите-
членки при насърчаване на туризма;

Or. lt

Изменение 29
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. отчита дългите разстояния, 
които съществуват в Европейския 
съюз, особено между отдалечените 
северни и южни държави-членки и 
следователно подчертава значението 
на въздушното движение за туризма в 
рамките на Съюза, както и от трети 
страни; във връзка с това призовава 
Комисията да се въздържа от 
установяването на прекомерна 
законодателна тежест по 
отношение на европейските 
авиокомпании, което би увеличило 
трудностите пред тях в контекста 
на глобалната конкуренция;

Or. en
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Изменение 30
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. съзнава, че основните 
предизвикателства, свързани с 
устойчивостта на туризма, изискват 
намаляване на сезонността на 
търсенето, увеличаване на 
благоденствието и качеството на 
живот на местните общности, 
намаляване на въздействието на 
използването на ресурсите и 
производството на отпадъци, както 
и опазване и насърчаване на 
природното и културното 
наследство;

Or. pt

Изменение 31
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че поради изменението 
на климата, предвиждано през 
идните години, трябва да се очакват 
важни промени в областта на 
околната среда, като например 
покачване на равнището на 
моретата, повишаване на 
температурите и влошаване на 
явленията, свързани със сушата, и че 
туризмът ще е първият засегнат от 
изменението на климата сектор в 
средиземноморския регион;
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Or. el

Изменение 32

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. призовава за допълнителна работа 
в сектора на туризма, за да се 
установят референтни критерии, 
стандарти и сертифициране, 
включително екологични и социални 
критерии, както и за да се насърчава 
и улеснява тяхното въвеждане от 
предприятията в сектора на 
туризма;

Or. en

Изменение 33
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта да се 
развие туристическата индустрия с 
оглед на критериите за устойчивост 
в свързаните с туризма сектори и 
желае да се създадат мрежи за обмен 
на информация, както и мрежи за 
обмен на технологии и добри 
практики между държавите-членки;

Or. it
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Изменение 34
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че потенциалът на 
спортния, културния, балнеологичния 
и социалния туризъм е недостатъчно 
експлоатиран и призовава 
държавите-членки да създадат 
необходимите условия за неговото 
развитие;

Or. ro

Изменение 35
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 3 б(нов) 

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва изригванията на 
вулкана Ейяфятлайокутл в Исландия 
миналата година, които доведоха до 
затваряне на въздушното 
пространство и до сериозни смущения 
за авиокомпаниите и пътниците;
счита, че огромното въздействие по 
отношение на разходите на 
авиационната индустрия и 
икономиката на ЕС като цяло не е 
достатъчно оправдано поради 
съображения за безопасност; поради 
това препоръчва Съюзът, заедно с 
останалата част от света, да 
преразгледа процедурите си и да 
остави отговорността за справянето 
с потенциалните опасности от 
вулканична пепел на авиокомпаниите, 
които могат най-добре да се справят 
с тази опасност, както и с други 
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опасности като мълнии, лошо време и 
т.н., в рамките на своите системи за 
управление на безопасността;

Or. en

Изменение 36
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 3 в (нов) 

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва, че европейската 
система за управление на въздушното 
движение (ATM) десетилетия наред 
страда от разпокъсаност и 
неефикасност и че по-ефикасно 
управление на системата би довело до 
съкращаване на разходите за 
авиокомпаниите с около 3,3 милиарда 
евро годишно, увеличавайки тяхната 
конкурентоспособност, 
безопасността би се повишила и биха 
могли да се избягнат 16 милиона тона 
ненужни емисии на CO2; приветства 
втория пакет от мерки за Единно 
европейско небе (ЕЕН ІІ), който 
предвижда съществените 
инструменти за прилагане на  Единно 
европейско небе от 2012 г.; съответно 
призовава Комисията да гарантира, 
че за европейската система от ново 
поколение за ръководство на 
въздушното движение (SESAR), 
въведена като технологичен елемент 
на ЕЕН, който да донесе ползи и 
отвъд ЕЕН, се предоставя 
необходимото публично финансиране, 
което да подкрепи въвеждането й 
като публично-частно партньорство, 
така че ползите да бъдат извлечени, 
без авиокомпаниите да трябва сами 
да поемат допълнителни финансови 
рискове;
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Or. en

Изменение 37
Peter Skinner

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. с оглед демографските промени 
счита, че здравният туризъм има най-
голям потенциал за осъществяване на 
значителен растеж в бъдеще; счита, че 
наличието на европейска 
сертифицирана система от стандарти за 
качество и контрол в тази област като 
"системата на синия кръст" за 
медицинските и оздравителните 
центрове, т.е. в хотелите, предлагащи 
здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би 
подобрило значително 
конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм;

4. с оглед демографските промени 
счита, че здравният туризъм има най-
голям потенциал за осъществяване на 
значителен растеж в бъдеще; счита, че 
наличието на европейска 
сертифицирана система от стандарти за 
качество и контрол в тази област като 
"системата на синия кръст" за 
медицинските и оздравителните 
центрове, т.е. в хотелите, предлагащи 
здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би 
подобрило значително 
конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм; за да се 
реализира това подобрение, 
подчертава необходимостта да се 
определят ясни минимални 
изисквания за проверка на здравната 
история, предоставяне на 
информация на пациентите, реклама 
и маркетинг на услуги за естетична 
хирургия, образователни изисквания 
за доставчика на здравна 
услуга/хирурга (в границите на 
настоящото законодателство), 
както и за всички последващи услуги и 
съвети, заедно с прозрачни и 
справедливи механизми за 
разглеждане на оплаквания и за 
разрешаване на спорове; 

Or. en
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Изменение 38
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. с оглед демографските промени 
счита, че здравният туризъм има най-
голям потенциал за осъществяване на 
значителен растеж в бъдеще; счита, че 
наличието на европейска 
сертифицирана система от стандарти за 
качество и контрол в тази област като 
"системата на синия кръст" за 
медицинските и оздравителните 
центрове, т.е. в хотелите, предлагащи 
здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би 
подобрило значително 
конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм;

4. с оглед демографските промени 
счита, че здравният и уелнес туризъм 
има най-голям потенциал за 
осъществяване на значителен растеж в 
бъдеще; счита, че наличието на 
европейска сертифицирана система от 
стандарти за качество и контрол в тази 
област като "системата на синия кръст" 
за медицинските и оздравителните 
центрове, т.е. в хотелите, предлагащи 
здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би 
подобрило значително 
конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм; в този 
контекст предлага да се развие 
балнеоложкият туризъм, за да стане 
той европейски специалитет; 

Or. fr

Изменение 39
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. с оглед демографските промени
счита, че здравният туризъм има най-
голям потенциал за осъществяване на 
значителен растеж в бъдеще; счита, че 
наличието на европейска 
сертифицирана система от стандарти за 
качество и контрол в тази област като 
"системата на синия кръст" за 
медицинските и оздравителните 

4. с оглед на нашето застаряващо 
общество счита, че здравният туризъм 
има най-голям потенциал за 
осъществяване на значителен растеж в 
бъдеще; счита, че наличието на 
европейска сертифицирана система от 
стандарти за качество и контрол в тази 
област като "системата на синия кръст" 
за медицинските и оздравителните 
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центрове, т.е. в хотелите, предлагащи 
здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би 
подобрило значително 
конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм;

центрове, т.е. в хотелите, предлагащи 
здравно лечение от вида "проверка на 
здравословното състояние", би 
подобрило значително 
конкурентоспособността на 
европейския здравен туризъм;

Or. en

Изменение 40
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4а (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. настоява, че е необходимо да се 
извършва промоция на европейския 
бизнес-туризъм в Съюза и в света 
поради икономическото му значение 
за определени места в Европа и 
поради броя на услугите, свързани с 
организирането на панаири, салони, 
конгреси и други професионални 
прояви (хотелиерство, 
ресторантьорство, магазини, 
транспорт, комуникационни агенции, 
агенции за организиране на прояви и 
т.н.);

Or. fr

Изменение 41
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 4а (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подкрепа необходимостта да се 
развие и разнообрази предлагането в 
туризма на продукти на основата на 
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„знак за европейско наследство“ и да 
се допълнят туристическите 
стратегии за природното наследство 
чрез създаване и присъждане на знак 
за качество, който да позволява на 
европейските дестинации да се 
разграничат от други международни 
дестинации; 

Or. it

Изменение 42
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4 б(нов) 

Проектостановище Изменение

4б. счита, че една европейска харта 
на устойчивия и отговорен туризъм 
трябва да отчита политическите 
препоръки на международната 
работна група по устойчивия туризъм 
(GTI-DTD), създадена в рамките на 
процеса от Маракеш, и по-специално 
възприемането на устойчиви начини 
на потребление и производство за 
туризма, както и подход, който се 
основава на жизнения цикъл за 
цялата верига на стойността в 
туризма; изразява желание 
европейската стратегия за устойчив 
и конкурентоспособен туризъм да 
допълни действията, предприемани в 
рамките на Световното 
партньорство за устойчив туризъм;

Or. fr
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Изменение 43
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. подчертава икономическата 
тежест на „шопинг туризма“,
закупуването на луксозни продукти, 
което за значителен брой туристи, 
по-специално от Азия, е съществен 
мотив за престой в Съюза, чиито 
предприятия и марки са световни 
лидери в сектора на луксозните 
продукти; подчертава, че тази форма 
на туризъм се разраства бурно, но 
Съюзът среща конкуренцията на 
други международни дестинации;
съответно препоръчва да се работи 
съвместно със сектора на лукса за 
нови мерки и предлагане на нови 
продукти, които да позволят на 
Съюза да запази своята 
привлекателност и 
конкурентоспособност; 

Or. fr

Изменение 44
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 
политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
бизнеса, като отчете конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 
политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
бизнеса, като отчете конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 
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промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време;

промишленост; 

Or. pt

Изменение 45
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 
политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
бизнеса, като отчете конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 
промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време;

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, и на местните и 
регионалните органи следва да бъде 
по-широко призната при разработването 
на политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
бизнеса, като отчете конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 
промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време при спазване на 
трудовото право;

Or. fr

Изменение 46
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 
политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 
политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
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бизнеса, като отчете конкретните 
нужди на предприятията в 
туристическата промишленост като 
гъвкави договорености по отношение на 
работното време;

бизнеса, подчертава необходимостта 
да се поддържа заетостта в този 
сектор и отчита конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 
промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време;

Or. en

Изменение 47
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде 
по-широко призната при разработването 
на политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
бизнеса, като отчете конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 
промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време;

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
и по-специално на 
микропредприятията и на МСП, 
следва да бъде по-широко призната при 
разработването на политиката в 
областта на туризма в Европа; счита, че 
законодателната рамка следва да бъде 
по-благоприятна за бизнеса, като отчете 
конкретните нужди на предприятията в 
туристическата промишленост като 
гъвкави договорености по отношение на 
работното време;

Or. it

Изменение 48
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 

5. изтъква, че ролята на предприятията, 
в това число на МСП, следва да бъде по-
широко призната при разработването на 
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политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната рамка 
следва да бъде по-благоприятна за 
бизнеса, като отчете конкретните нужди 
на предприятията в туристическата 
промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време;

политиката в областта на туризма в 
Европа; счита, че законодателната и 
фискалната рамка следва да бъде по-
благоприятна за тези предприятия, 
като отчете конкретните нужди на 
предприятията в туристическата 
промишленост като гъвкави 
договорености по отношение на 
работното време;

Or. lt

Изменение 49
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че най-отдалечените 
региони и отвъдморските страни и 
територии поради географското си 
положение са витрини на 
Европейския съюз за пред света и 
отговарят идеално на някои 
варианти, предложени от 
Комисията, и по-специално 
разработването на туризъм извън 
сезона за гражданите на Съюза; 
отбелязва, че най-отдалечените 
региони предлагат също на близките 
до тях държави като САЩ, Канада и 
държавите от групата БРИК, и по-
специално Бразилия, възможността 
да открият спецификата на туризма 
на европейска територия, като 
обединяват сигурност на 
придвижването, санитарна 
инфраструктура и качество на 
хотелиерството и гастрономията;

Or. fr
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Изменение 50
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. счита, че професиите, свързани с 
туристическия сектор, трябва да 
бъдат регулирани от правни режими, 
които да защитават правата на 
работниците, като насърчават 
качествените работни места и 
квалификацията на работниците от 
сектора, което предполага, наред с 
другото, съответно професионално 
обучение, подобряване на условията 
на работа, насърчаване на стабилни 
договорни отношения и справедливо и 
удовлетворително равнище на 
възнаграждение;

Or. pt

Изменение 51
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. счита, че насърчаването на 
конкурентоспособността на 
предприятията в сектора на туризма 
трябва да се поддържа от нови 
финансови инструменти в рамките 
на рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, 
така че да се поддържа предлагането 
на туристически услуги, основани на 
иновациите и устойчивостта;

Or. it
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Изменение 52
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. счита, че е важно да се придаде 
по-голяма видимост на 
екомаркировката Ecolabel, която 
представлява европейска маркировка 
за устойчивост, като се подчертава 
стойността на туристическите 
структури за настаняване, които до 
голяма степен ползват възобновяема 
енергия и чисти технологии и 
материали за осигуряване на високи 
стандарти на енергийна 
ефективност;

Or. it

Изменение 53
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
използването на новите технологии и 
електронната търговия, по-
специално за малките и средните 
предприятия, семейните и сезонните 
предприятия от сектора на туризма, 
с цел по-добро представяне и 
промоция на техните туристически 
продукти;

Or. el
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Изменение 54
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. припомня, че става дума за 
сектор, генериращ над 5 % от БВП на 
Европейския съюз и счита, че поради 
това е необходимо да се усили 
анализът на въздействието на 
общностното законодателство върху 
сектора на туризма;

Or. es

Изменение 55
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5 б(нов) 

Проектостановище Изменение

5б. подчертава колко е важно да се 
насърчава доброволната европейска 
екологична маркировка на 
европейските туристически обекти 
за насърчаване на устойчивостта в 
туристическия сектор по отношение 
на околната среда и енергията;

Or. el

Изменение 56
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 5 б(нов) 
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Проектостановище Изменение

5б. счита, че е уместно да се 
уеднаквят стандартите за 
класифициране на хотелските 
структури съгласно общи за цяла 
Европа модели и критерии за оценка;

Or. it

Изменение 57
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5 в (нов) 

Проектостановище Изменение

5в. предлага създаването на единен 
уебсайт/европейски наблюдателен 
пункт, отговарящ за картографиране 
и промоция на културното и 
природното наследство на Европа 
(който ще обедини паметниците и 
регионите в Европа, носещи знака за 
европейско културно наследство, 
включени в списъка на световното 
културно наследство на Юнеско, 
получили „син флаг“, присъждан на 
плажовете и т.н.);

Or. el

Изменение 58
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6а (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. предлага да се предвиди 
създаването на евро-
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средиземноморска организация за 
сътрудничество и развитие в 
туризма, с цел Средиземноморието да 
се превърне в единно статистическо 
пространство, да се извършват 
анализи, от които предприятията и 
публичните органи да се ръководят и 
при вземане на решения, да се 
извършва промоция на дестинациите 
и да се свържат в мрежа центровете 
за обучение в уменията, изискващи се 
за работа в туризма;

Or. fr

Изменение 59
Peter Skinner

Проектостановище
Параграф 6а (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че безопасността на 
услугите и на спортните или 
развлекателни услуги е определена за 
приоритет от Комисията в нейния 
доклад от 2003 г. относно 
безопасността на услугите за 
потребители, но съжалява, че не са 
предприети последващи действия; в 
този контекст призовава Комисията 
да въведе европейска законодателна 
рамка за безопасност на услугите;

Or. en

Изменение 60
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6а (нов) 
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Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията да измени 
спешно Директива 90/314/ЕИО 
относно пакетните туристически 
пътувания, пакетните туристически 
ваканции и пакетните туристически 
обиколки и да осигури бързо приемане 
на изменения текст, тъй като една 
трета от оплакванията, 
регистрирани в системата Solvit, се 
отнасят до неспазване на правата на 
пътниците и тъй като е важно да се 
осигури спазването на тези права;

Or. ro

Изменение 61
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 б(нов) 

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията и 
държавите-членки да използват 
ефикасно европейските средства, 
предназначение за туризма, както за 
създаване на нови работни места, 
така и за увеличаване на 
конкурентоспособността на МСП в 
туристическия сектор;

Or. ro

Изменение 62
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

6в. привлича вниманието върху 
факта, че развитието на туризма е 
зависимо от транспортната 
инфраструктура, и приканва 
държавите-членки да отдадат 
приоритетно значение на 
подобряването на тази 
инфраструктура и на взаимовръзките 
между видовете транспорт;

Or. ro


