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Pozměňovací návrh 1
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet
dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě;

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie, že 
tyto technologie se rozvíjejí díky 
vysokorychlostnímu internetu, že je
v tomto odvětví třeba jej rozvíjet na všech 
územích a jeho využívání by mělo 
prospívat všem strukturám cestovního 
ruchu, ať mají jakoukoli velikost; dodává, 
že další nové technologie umožní trvalou 
správu budov a zdrojů s cílem podílet se 
na rozvoji cestovního ruchu, který 
respektuje životní prostředí a místní 
aktivity; vyzývá členské státy a místní 
samosprávu, aby sdílely dovednosti, 
zkušenosti i nejlepší osvědčené postupy; 
poukazuje na důležitost vzájemného 
uznávání titulů a osvědčení v odvětví 
cestovního ruchu v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
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dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě;

dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; připomíná, že kvalitní trh 
cestního ruchu specializovaný v nových 
odvětvích poptávky vyžaduje vysoce 
kvalifikované pracovní síly vyškolené pro 
nové nároky; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě a na 
důležitost lepší vyváženosti mezi 
poptávkou v tomto odvětví a současnými 
vzdělávacími programy; vybízí Komisi, 
aby prosazovala podíl odvětví cestovního 
ruchu v programu Leonardo;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
dovednosti, zkušenosti i nejlepší 
osvědčené postupy; poukazuje na 
důležitost vzájemného uznávání titulů
a osvědčení v odvětví cestovního ruchu
v Evropě;

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné zlepšit 
profesní dovednosti s cílem usnadnit 
jejich adaptaci na nové technologie;
zdůrazňuje nutnost prosazovat
a doplňovat programy Unie tak, aby 
podporovaly odborné vzdělávání v odvětví 
cestovního ruchu

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě;

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě, 
avšak ponechává členským státům stále
svobodnou volbu analyzovat zahraniční 
diplomy a kvalifikace s přihlédnutím
k jejich vnitrostátním normám, a podle 
toho rozhodovat, zda je uznají;

Or. nl

Pozměňovací návrh 5
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě;

1. konstatuje, že pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu cestovního ruchu je nutné 
používat nejlepší dostupné technologie,
a proto je v tomto odvětví třeba sdílet 
dovednosti, zkušenosti i nejlepší osvědčené 
postupy; podporuje proto „přístup 
inteligentní specializace“, v jehož rámci se 
regiony zaměří na své příslušné možnosti, 
které jim umožní usilovat o špičkovou 
úroveň; poukazuje na důležitost 
vzájemného uznávání titulů a osvědčení
v odvětví cestovního ruchu v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že digitální služby mohou 
přispět k tomu, aby Evropa plně využívala 
vnitřního trhu, což by se projevilo 
možnostmi v odvětví evropského 
cestovního ruchu; žádá, aby se prováděla 
skutečná politika s cílem dosáhnout 
jednotného trhu digitálních technologií, 
díky němuž by digitální služby v Evropě 
byly konkurenceschopnější, dostupné, 
přeshraniční a transparentní, a zároveň 
by byla zajištěna co možná nejvyšší 
úroveň ochrany spotřebitelů; vyzývá 
orgány a instituce EU, aby do roku 2013 
odstranily hlavní regulační
a administrativní překážky
u přeshraničních transakcí on-line; 
vyzývá Komisi, aby pokračovala
v probíhajícím hodnocení acquis 
communautaire, které se vztahuje
k jednotnému trhu digitálních technologií,
a aby navrhla konkrétní právní opatření 
týkající se hlavních překážek;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. navrhuje vytvoření observatoře 
evropského a středomořského cestovního 
ruchu, která by měřila výkon evropského 
cestovního ruchu, přičemž by se zvláště 
zaměřila na výměny osvědčených postupů 



AM\855647CS.doc 7/34 PE456.996v01-00

CS

týkajících se nových forem občanské 
turistiky respektujících naše životní 
prostředí, územní hodnoty, místní kulturu
a obyvatelstvo; zdůrazňuje, že je nezbytné 
propagovat takové systémy, jako jsou 
hotelové pokoje, agroturistika, ekologické 
bydlení, výměny bytů, coach surfing, 
kulturní turistika atd.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá členské státy, aby prosazovaly 
územní rozvoj, který bude čelit vzniku 
podniků cestovního ruchu se 
spekulativním charakterem, jež mají 
významné negativní dopady na ochranu 
přírody a historického a kulturního 
dědictví, neintegrují se do místních 
společenství a nezapojují je do svých 
činností;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. žádá, aby byla do budoucího 
programu „konkurenceschopnost
a inovace“ začleněna podrobná kapitola 
týkající se cestovního ruchu, která umožní 
prosazovat: nové technologie šetřící 
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energii a šetrné k životnímu prostředí
a také digitální služby, zkoušení nových 
postupů udržitelného cestovního ruchu
v konkrétních geografických oblastech
s cílem vyvážit pobřežní cestovní ruch, 
zavádění turistických „clusterů“, 
financování experimentů týkajících se 
nových oblastí destinací, zejména 
přeshraničních, s oporou u příslušných 
místních samospráv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá návrh Komise týkající se 
platformy „Informační a komunikační 
technologie a cestovní ruch“ s cílem 
usnadnit přizpůsobení odvětví cestovního 
ruchu a jeho podniků vývoji trhu s novými 
informačními a komunikačními 
technologiemi;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že s cílem vzbudit větší 
důvěru v digitální prostředí a proto, aby 
evropský cestovní ruch mohl využívat 
všech možností, které mu toto prostředí 
může nabídnout, měli by být všichni 
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Evropané informováni o svých základních 
právech a povinnostech v digitální oblasti,
a to prostřednictvím evropské charty práv 
občanů a spotřebitelů v digitálním 
prostředí, která by v případě potřeby 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
communautaire; domnívá se, že tato 
charta by měla konsolidovat acquis 
communautaire a zejména chápat práva 
uživatelů týkající se ochrany soukromí, 
práv zranitelných uživatelů a digitálního 
obsahu;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje nezbytnost zachovávat
a zhodnocovat profese v oblasti cestovního 
ruchu; zasazuje se o to, aby byla zvláštní 
pozornost věnována vzdělávání 
profesionálů v tomto odvětví, pokud jde
o jazyky, používání internetu a využívání 
elektronických systémů zpracování 
informací; vybízí k vytvoření 
magisterských oborů se specializací na 
„cestovní ruch“, jako je tomu na 
evropsko-středomořské univerzitě 
EMUNI, a programů odborné přípravy, 
které budou propojeny s potřebami 
podniků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu;

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu; žádá proto 
Komisi, aby vytvořila virtuální observatoř 
cestovního ruchu, která by byla propojena 
nejen s výzkumnými ústavy, ale také
s podniky a veřejnými orgány, s cílem 
prosazovat studie trhu při uplatňování 
systémů konkurenční inteligence, 
poskytovat podnikům a veřejné správě 
výhledové informace o vývoji nabídky
a poptávky a podporovat lepší strategickou 
pozici podniků a veřejného sektoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu;

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu; konstatuje, že 
internetový obchod se stal hlavním 
prostředkem pro vyhledávání a výběr 
turistických destinací; lituje, že převládají 
velká zahraniční nákupní střediska a že 
Evropa má v této oblasti zpoždění; 
navrhuje přezkoumat zavedení 
evropského turistického meta-vyhledávače
a pokračovat ve výzkumu, pokud jde
o zabezpečení elektronických plateb;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu;

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu; podporuje 
vytváření platforem informačních
a komunikačních technologií v oblasti 
cestovního ruchu s cílem usnadnit 
adaptaci podniků v odvětví cestovního 
ruchu na rozvoj informačních
a komunikačních technologií, umožnit 
podnikům v oblasti cestovního ruchu,
a zejména malým a středním podnikům, 
aby urychlily využívání nástrojů a služeb 
informační společnosti, a přispět ke 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu;

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu; zdůrazňuje, že 
cestovní ruch musí být vnímán jako faktor 
hospodářského, sociálního
a environmentálního rozvoje, který 
přispívá k územní soudržnosti;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. věří, že lepší koordinace výzkumu
a vývoje v oblasti cestovního ruchu bude 
mít přínos, pokud jde o udržitelnost 
odvětví cestovního ruchu;

2. věří, že lepší využívání inovačních 
produktů a služeb v oblasti cestovního 
ruchu bude mít přínos, pokud jde
o udržitelnost odvětví cestovního ruchu, 
zejména v závislosti na vztahu 
informačních a komunikačních 
technologií a cestovního ruchu;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Cestovní ruch je odvětví výrazně 
závislé na klimatu, neboť klima ovlivňuje 
trvání a kvalitu turistických sezón,
a cestovní ruch zároveň přispívá ke změně 
klimatu z důvodu emisí skleníkových 
plynů, které z velké části vytváří doprava
a ubytování turistů; upozorňuje, že toto 
odvětví může hrát významnou úlohu
v realizaci cílů Unie prostřednictvím 
energetické politiky zaměřené na budovy; 
žádá členské státy a Komisi, aby 
prosazovaly přijetí strategií o energetické 
účinnosti a zavádění obnovitelných 
energií v odvětví cestovního ruchu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 19
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že činnosti související
s cestovním ruchem rozvíjené udržitelným 
způsobem musí pro místní ekonomiky, 
zejména pro znevýhodněné oblasti, 
představovat trvalý zdroj příjmů
a prostředek umožňující podporu stálých 
pracovních míst včetně příslušných práv, 
podporu dalších návazných 
hospodářských činností, a zároveň 
zachování a zhodnocování krajiny, 
kulturního, historického
a environmentálního dědictví;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že větší udržitelnost 
znamená lepší kvalitu a spokojenější 
zákazníky; vítá proto iniciativy Komise ve 
prospěch rozvoje ukazatelů udržitelného 
řízení, charty udržitelného a odpovědného 
cestovního ruchu a strategie pro 
udržitelný pobřežní a mořský cestovní 
ruch;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že odvětví cestovního 
ruchu by mělo přispívat k rozvoji 
regionálního průmyslu, který s ním 
souvisí a řídí hospodářský rozvoj
a zaměstnanost na regionální úrovni,
a zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout 
průřezový přístup, pokud jde o toto odvětví
v politikách a fondech Společenství, i pro 
vytvoření konkrétního společného 
programu, který doplní působení 
členských států s cílem podpořit toto 
odvětví a synergie mezi různými 
dotčenými ekonomickými a sociálními 
subjekty;

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b.zdůrazňuje, že k inovaci v odvětví 
cestovního ruchu často dochází 
prostřednictvím spolupráce, sdružování
a vytváření sítí v oblastech, jako je 
technologie, marketing, distribuce
a mobilita lidských zdrojů; žádá Komisi, 
aby rozhodným způsobem podporovala 
podíl odvětví cestovního ruchu 
na rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;
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Or. es

Pozměňovací návrh 23
Peter Skinner

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;
zdůrazňuje také, že pokud si chce Evropa 
uchovat prvořadé postavení jakožto 
turistická destinace a zůstat 
konkurenceschopná, je důležité zaručit, 
aby evropské turistické služby 
respektovaly minimální společné
a přijatelné požadavky v oblasti 
bezpečnosti, spolehlivosti a dostupnosti, 
zejména pokud jde o požární bezpečnostní 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; 
zdůrazňuje, že mimosezónní charakter je 
určujícím prvkem konkurenceschopnosti 
evropského odvětví cestovního ruchu;
vyzývá k uskutečnění rozsáhlé kampaně 
pro propagaci cestovního ruchu v Evropě
a na světové úrovni a k posílení spolupráce 
členských států v tomto ohledu, přičemž 
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bude respektována zájem vnitrostátních
a místních destinací komunikovat 
samostatně; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto 
ohledu;

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu; 
zdůrazňuje, že je důležité propagovat 
Evropu na světové úrovni jakožto 
turistickou destinaci, a to na základě 
jejího kulturního, historického
a folklórního dědictví;

Or. el
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Pozměňovací návrh 27
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;
bere na vědomí velké turistické možnosti, 
které existují v regionech, jež mohou 
nabízet dovolené za nízkou cenu, což 
může být přínosem jak pro spotřebitele, 
tak pro odvětví cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě; vyzývá
k propagaci cestovního ruchu v EU na 
celoevropské úrovni a k posílení 
spolupráce členských států v tomto ohledu;

3. zdůrazňuje potřebu rozšířit nabídku 
služeb cestovního ruchu v Evropě
a prosazovat rozvoj udržitelného, 
odpovědného a kvalitního cestovního 
ruchu; vyzývá k propagaci cestovního 
ruchu v EU na celoevropské úrovni a 
k posílení spolupráce členských států
v tomto ohledu;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 29
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že v Evropské unii existují 
velké vzdálenosti, zejména mezi 
okrajovými státy na severu a na jihu,
a zdůrazňuje proto význam letecké 
dopravy pro cestovní ruch v rámci Unie
i pro cestovní ruch ze třetích zemí; žádá 
proto Komisi, aby nezaváděla příliš velkou 
právní zátěž pro evropské letecké 
společnosti, která by zvýšila jejich těžkosti
v souvislosti se světovou konkurencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je si vědom, že hlavní výzvy související
s udržitelným cestovním ruchem vyžadují 
omezení sezónního charakteru poptávky, 
zvýšení prosperity a kvality života místních 
společenství, snížení dopadu, který má 
využívání zdrojů a produkce odpadů,
a také zachovávání a propagaci 
přírodního a kulturního dědictví;

Or. pt



AM\855647CS.doc 19/34 PE456.996v01-00

CS

Pozměňovací návrh 31
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že vzhledem ke 
klimatickým změnám, které se 
předpokládají v příštích letech, je třeba 
očekávat výrazné změny v oblasti 
životního prostředí, jako je vzestup mořské 
hladiny, zvýšení teplot a zhoršení projevů 
sucha, a že cestovní ruch bude prvním 
odvětvím, které změna klimatu postihne ve 
Středomoří;

Or. el

Pozměňovací návrh 32

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby pokračovaly činnosti
v odvětví cestovního ruchu s cílem zavést 
referenční kritéria, normy a osvědčení, 
včetně environmentálních a sociálních 
kritérií, a také prosazovat a usnadňovat 
jejich uplatňování ze strany podniků
v odvětví cestovního ruchu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nezbytné rozvíjet 
průmysl cestovního ruchu v souvislosti
s kritérii udržitelnosti v odvětvích, která
s cestovním ruchem souvisejí, a přeje si 
vytvoření sítí pro výměnu informací a sítí 
pro výměnu technologií a osvědčených 
postupů mezi členskými státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že potenciál sportovní, 
kulturní, lázeňské a sociální turistiky není 
dostatečně využíván, a žádá členské státy, 
aby zavedly podmínky nezbytné pro jeho 
rozvoj;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. bere na vědomí erupce sopky 
Eyjafjallajökull na Islandu, k nimž došlo
v loňském roce a jejichž důsledkem bylo 
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uzavření leteckého prostoru, které 
znamenalo výrazné narušení pro letecké 
společnosti a pro cestující; domnívá se, že 
výrazný dopad na úrovni nákladů
v leteckém odvětví a v oblasti celé 
ekonomiky Evropské unie nebyl 
dostatečně ospravedlněn bezpečnostními 
důvody; doporučuje proto Unii, aby 
přezkoumala své postupy a sladila je
s postupy uplatňovanými ve zbytku světa
a aby odpovědnost za nutnost čelit 
potenciálnímu ohrožení sopečným 
popelem přenechala leteckým 
společnostem, které na něj mohou 
nejvhodněji reagovat tak jako na jiné 
druhy nebezpečí, jako je blesk nebo špatné 
počasí, a to v rámci svých systémů pro 
řízení bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. upozorňuje, že evropský systém řízení 
letového provozu (ATM) již celá desetiletí 
trpí roztříštěností a neefektivností a že 
efektivnější řízení systému by umožnilo 
snížit náklady leteckých společností
o přibližně 3,3 miliardy eur ročně, zvýšit 
jejich konkurenceschopnost, zlepšit 
bezpečnost a zabránit 16 milionům tun 
emisí CO2 navíc; vítá druhý balíček 
opatření „Jednotné evropské nebe“(SES 
II), který stanoví hlavní nástroje pro 
zavedení jednotného leteckého prostoru
v Evropě od roku 2012; žádá proto 
Komisi, aby dbala na to, aby pro evropský 
systém řízení letového provozu nové 
generace (SESAR), který byl zaveden jako 
technologická součást SES, byly
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k dispozici nezbytné veřejné finance na 
podporu jeho rozvoje ve formě partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, aby se 
tak realizovaly výhody, aniž by letecké 
společnosti musely samy nést další 
finanční rizika; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Peter Skinner

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vzhledem
k demografickým změnám má zdravotní 
cestovní ruch největší potenciál výrazného 
růstu v budoucnosti; věří, že evropský 
certifikovaný systém norem a kontroly 
jakosti v této oblasti, jako je „systém 
modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech 
nabízejících zdravotní péči jako lékařské 
prohlídky, by výrazně zvýšil 
konkurenceschopnost evropského 
zdravotního cestovního ruchu;

4. domnívá se, že vzhledem
k demografickým změnám má zdravotní 
cestovní ruch největší potenciál výrazného 
růstu v budoucnosti; věří, že evropský 
certifikovaný systém norem a kontroly 
jakosti v této oblasti, jako je „systém 
modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech 
nabízejících zdravotní péči jako lékařské 
prohlídky, by výrazně zvýšil 
konkurenceschopnost evropského 
zdravotního cestovního ruchu; aby se toto 
zlepšení uskutečnilo, zdůrazňuje, že je 
nezbytné stanovit jasné minimální 
požadavky na ověřování anamnézy, 
sdělování informací pacientům, reklamu
a komercializaci služeb plastické 
chirurgie, na vzdělávání poskytovatelů 
zdravotních služeb/chirurgů (v rámci 
platných právních předpisů) a také na 
veškeré kontrolní a poradní služby
a transparentní a spravedlivé mechanismy 
pro zpracovávání stížností a řešení sporů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vzhledem
k demografickým změnám má zdravotní 
cestovní ruch největší potenciál výrazného 
růstu v budoucnosti; věří, že evropský 
certifikovaný systém norem a kontroly 
jakosti v této oblasti, jako je „systém 
modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech 
nabízejících zdravotní péči jako lékařské 
prohlídky, by výrazně zvýšil 
konkurenceschopnost evropského 
zdravotního cestovního ruchu;

4. domnívá se, že vzhledem
k demografickým změnám má zdravotní
a wellness cestovní ruch největší potenciál 
výrazného růstu v budoucnosti; věří, že 
evropský certifikovaný systém norem
a kontroly jakosti v této oblasti, jako je 
„systém modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech 
nabízejících zdravotní péči jako lékařské 
prohlídky, by výrazně zvýšil 
konkurenceschopnost evropského 
zdravotního cestovního ruchu; v této 
souvislosti navrhuje rozvíjet lázeňské 
aktivity s cílem učinit z nich evropskou 
specialitu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že vzhledem
k demografickým změnám má zdravotní 
cestovní ruch největší potenciál výrazného 
růstu v budoucnosti; věří, že evropský 
certifikovaný systém norem a kontroly 
jakosti v této oblasti, jako je „systém 
modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech 
nabízejících zdravotní péči jako lékařské 
prohlídky, by výrazně zvýšil 
konkurenceschopnost evropského 
zdravotního cestovního ruchu;

4. domnívá se, že vzhledem k naší 
stárnoucí společnosti má zdravotní 
cestovní ruch největší potenciál výrazného 
růstu v budoucnosti; věří, že evropský 
certifikovaný systém norem a kontroly 
jakosti v této oblasti, jako je „systém 
modrého kříže“ pro zdravotnická
a wellness zařízení, např. v hotelech 
nabízejících zdravotní péči jako lékařské 
prohlídky, by výrazně zvýšil 
konkurenceschopnost evropského 
zdravotního cestovního ruchu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje nezbytnost prosazovat
v Unii a ve světě evropskou 
podnikatelskou turistiku s ohledem na 
hospodářský význam, který má pro 
některé lokality v Evropě, a vzhledem
k početným službám, které souvisejí
s přijímáním hostů a s organizací 
veletrhů, salonů, kongresů a dalších 
profesionálních akcí (hotelový průmysl, 
stravování, obchod, doprava, 
komunikační agentury a agentury pro 
zajišťování slavnostních akcí atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje nezbytnost rozvíjet
a diverzifikovat turistickou nabídku 
založenou na označení „Evropské 
dědictví“ a doplňovat různé druhy 
strategie cestovního ruchu týkající se 
přírodního dědictví pomocí vytváření
a udělování označení kvality, které 
evropským destinacím umožní, aby se
odlišily ve vztahu k dalším mezinárodním 
destinacím;
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Or. it

Pozměňovací návrh 42
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že realizace evropské 
charty udržitelného a odpovědného 
cestovního ruchu musí brát v úvahu 
politická doporučení mezinárodní 
pracovní skupiny pro udržitelný cestovní 
ruch zřízené v rámci Marrákešského 
procesu, zejména přijetí udržitelných 
způsobů spotřeby a produkce v cestovním 
ruchu a přístup z hlediska životního cyklu 
hodnotového řetězce cestovního ruchu; 
přeje si, aby evropská strategie 
udržitelného a konkurenceschopného 
cestovního ruchu doplnila akce 
probíhající v rámci Světového partnerství 
pro udržitelný cestovní ruch;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje hospodářský význam 
„obchodní turistiky“, neboť nákup 
luxusních výrobků je pro velkou část 
turistů, zejména z Asie, hlavním motivem 
pobytu v Unii, jejíž podniky a značky jsou 
hlavními světovými představiteli v odvětví 
luxusních produktů; zdůrazňuje, že tato 
forma cestovního ruchu se plně rozvíjí, 
ale významnou konkurencí Unie jsou 
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další mezinárodní destinace; doporučuje 
proto pracovat s odvětvím luxusních 
produktů podle nových měřítek a nové 
nabídky, což Unii umožňují, aby si 
zachovala svou atraktivnost
a konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání a měl by brát v potaz specifické 
potřeby podniků působících v oblasti 
průmyslu cestovního ruchu, jako jsou 
pružné úpravy pracovní doby;

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání a měl by brát v potaz specifické 
potřeby podniků působících v oblasti 
průmyslu cestovního ruchu; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání a měl by brát v potaz specifické 
potřeby podniků působících v oblasti 

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků a územních 
samospráv; věří proto, že právní rámec by 
měl více vycházet vstříc podnikání a měl 
by brát v potaz specifické potřeby podniků 
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průmyslu cestovního ruchu, jako jsou 
pružné úpravy pracovní doby;

působících v oblasti průmyslu cestovního 
ruchu, jako jsou pružné úpravy pracovní 
doby při respektování pracovního práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání a měl by brát v potaz specifické 
potřeby podniků působících v oblasti 
průmyslu cestovního ruchu, jako jsou
pružné úpravy pracovní doby;

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání, zdůrazňuje nezbytnost 
uchovávat pracovní místa v tomto odvětví
a bere v potaz specifické potřeby podniků 
působících v oblasti průmyslu cestovního 
ruchu, například pružné úpravy pracovní 
doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání a měl by brát v potaz specifické 
potřeby podniků působících v oblasti 
průmyslu cestovního ruchu, jako jsou 

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, zejména 
mikropodniků a malých a středních 
podniků; věří proto, že právní rámec by 
měl více vycházet vstříc podnikání a měl 
by brát v potaz specifické potřeby podniků 
působících v oblasti průmyslu cestovního 
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pružné úpravy pracovní doby; ruchu, jako jsou pružné úpravy pracovní 
doby;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní 
rámec by měl více vycházet vstříc 
podnikání a měl by brát v potaz specifické 
potřeby podniků působících v oblasti 
průmyslu cestovního ruchu, jako jsou 
pružné úpravy pracovní doby;

5. zdůrazňuje, že by se při vývoji politiky 
cestovního ruchu v Evropě měl klást silný 
důraz na úlohu podniků, včetně malých
a středních podniků; věří proto, že právní
a fiskální rámec by měl více vycházet 
vstříc tomuto podnikání a měl by brát
v potaz specifické potřeby podniků 
působících v oblasti průmyslu cestovního 
ruchu, jako jsou pružné úpravy pracovní 
doby;

Or. lt

Pozměňovací návrh 49
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že nejvzdálenější regiony
a zámořské země a území jsou vzhledem 
ke své zeměpisné poloze výkladními 
skříněmi Evropské unie ve světě a výborně 
odpovídají některým možnostem, které 
navrhla Evropská komise, jako je zejména 
rozvoj mimosezónního cestovního ruchu 
pro občany Unie; zdůrazňuje, že 
nejvzdálenější regiony také nabízejí 
zemím v jejich blízkosti, jako jsou Spojené 
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státy, Kanada a země skupiny BRIC, 
zejména Brazílie, možnost objevovat 
zvláštnosti cestovního ruchu na 
evropském území, neboť spojují 
bezpečnou dopravu, zdravotnickou 
infrastrukturu a kvalitu hotelů
a gastronomie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že profese související
s odvětvím cestovního ruchu musí mít 
rámec právních režimů, které zachovávají 
práva pracovníků a podporují kvalitní 
pracovní místa a kvalifikaci pracovníků 
tohoto odvětví, což mimo jiné zahrnuje 
odpovídající odborné vzdělávání, zlepšení 
pracovních podmínek, podporu stálých 
smluvních vztahů a spravedlivou
a zajímavou úroveň odměňování; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že prosazování 
konkurenceschopnosti podniků 
působících v průmyslovém odvětví 
cestovního ruchu musí být podepřeno 
novými finančními nástroji v rámci 
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rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace tak, aby 
podporovalo nabídku cestovního ruchu 
založenou na inovaci a udržitelnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že je důležité zajistit větší 
viditelnost ekoznačky, která je evropským 
označením udržitelnosti, a to pomocí 
zhodnocení turistických struktur pro 
přijímání hostů, které široce využívají 
obnovitelné energie a techniky a materiály 
zajišťující vysoké normy energetické 
účinnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam využívání nových 
technologií a elektronického obchodu, 
zejména pro malé a střední podniky, 
rodinné podniky a sezónní podniky
v odvětví cestovního ruchu, s cílem 
zhodnocovat a propagovat jejich turistické 
produkty;

Or. el
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Pozměňovací návrh 54
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že se jedná o odvětví, které 
vytváří více než 5 % HDP Evropské unie, 
proto se domnívá, že je nezbytné posílit 
analýzu dopadu právních předpisů 
Společenství na odvětví cestovního ruchu;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje význam propagace 
dobrovolné evropské ekoznačky pro 
evropská turistická zařízení s cílem 
prosazovat udržitelnost životního prostředí
a energetiky v oblasti cestovního ruchu;

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že je vhodné sjednotit 
normy týkající se klasifikace hotelových 
struktur podle vzorů a hodnotících
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kritérií, které jsou společné pro celou 
Evropu;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. navrhuje vytvoření jednotné 
internetové stránky evropské observatoře, 
která by mapovala a propagovala kulturní
a přírodní dědictví Evropy (která bude 
shromažďovat památky a regiony Evropy, 
které mají označení evropského 
kulturního dědictví, jsou zařazeny do 
seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO, získaly „modrou vlajku“ 
určenou pro pláže atd.);

Or. el

Pozměňovací návrh 58
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. navrhuje zvážit vytvoření evropsko-
středomořské organizace pro spolupráci
a rozvoj v cestovním ruchu s cílem učinit 
ze Středomoří jediný statistický prostor, 
poskytovat analýzy, jimiž by se podniky
a veřejné orgány mohly řídit při svém 
rozhodování, propagovat destinace
a vytvářet síť center odborné přípravy na 
profese v cestovním ruchu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Peter Skinner

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že bezpečnost služeb
a služeb souvisejících se sportem a 
s trávením volného času byla určena jako 
priorita ve zprávě Komise z roku 2003 
týkající se bezpečnosti služeb pro 
spotřebitele, ale lituje, že nebylo přijato 
žádné následné opatření; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby zavedla evropský 
legislativní rámec pro bezpečnost služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby naléhavě změnila 
směrnici 90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty, pobyty a zájezdy a aby 
tuto pozměněnou verzi nechala urychleně 
schválit, neboť třetina stížností předaných 
systémem Solvit se týká nedodržování práv 
cestujících a je důležité zajistit dodržování 
těchto práv;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 61
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. žádá Komisi a členské státy, aby 
účinně využívaly evropské fondy určené 
pro cestovní ruch, a to jak k vytváření 
nových pracovních míst, tak ke zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v odvětví cestovního ruchu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. upozorňuje, že rozvoj cestovního 
ruchu závisí na dopravních 
infrastrukturách, a vyzývá členské státy, 
aby udělily prioritu zlepšení těchto 
infrastruktur a intermodalitě dopravních 
prostředků.

Or. ro


