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Τροπολογία 1

Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας,
επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας. Οι 
τεχνολογίες αυτές θα αναπτυχθούν χάρη 
στην ευρυζωνική πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο που πρέπει να αναπτυχθεί σε 
όλες τις επικράτειες και η χρήση της 
οποίας πρέπει να αποβεί επωφελής για το 
σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων,
ανεξαρτήτως μεγέθους. Άλλες νέες 
τεχνολογίες θα επιτρέψουν την βιώσιμη 
διαχείριση των κτιρίων και των πόρων 
προκειμένου να συμμετάσχουν στην 
ανάπτυξη ενός τουρισμού που θα σέβεται 
το περιβάλλον και τις τοπικές 
δραστηριότητες· καλεί τα κράτη μέλη και 
την τοπική αυτοδιοίκηση να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις 
δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα του τουρισμού
τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 2
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 
επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 
επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· υπενθυμίζει ότι μία ποιοτική 
τουριστική αγορά, ειδικευμένη στους 
νέους τομείς της ζήτησης, έχει ανάγκη 
από προσωπικό με υψηλή ειδίκευση και 
εκπαιδευμένο να ανταποκρίνεται στις 
νέες απαιτήσεις· τονίζει την σημασία της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων 
και των προσόντων στον τομέα του 
τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
της καλύτερης προσαρμογής μεταξύ της
ζήτησης του τομέα και των ισχυόντων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων·
παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την συμμετοχή του τουριστικού τομέα 
στο πρόγραμμα Leonardo·

Or. es

Τροπολογία 3
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 
επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο την βελτίωση των 
επαγγελματικών ικανοτήτων ώστε να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή στις νέες 
τεχνολογίες. Τονίζει την ανάγκη για την 
προώθηση και ένταξη των 
προγραμμάτων της ΕΕ με σκοπό να 
ευνοηθεί η επαγγελματική κατάρτιση
στον τομέα του τουρισμού·
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ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 4
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 
επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 
επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, αφήνει όμως την 
διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη να 
εξετάζουν τα ξένα διπλώματα και 
πιστοποιητικά επιμόρφωσης βάσει των 
εθνικών τους προδιαγραφών και να
αποφασίζουν αναλόγως εάν πρέπει να τα 
αναγνωρίζουν·

Or. nl

Τροπολογία 5
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 

1. επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού 
εξασφαλίζεται μόνο από την χρήση της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 



PE456.996v01-00 6/37 AM\855647EL.doc

EL

επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· τονίζει την σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 
προσόντων στον τομέα του τουρισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

επομένως στον τομέα του τουρισμού οι 
δεξιότητες, οι εμπειρίες και οι καλύτερες 
πρακτικές θα πρέπει να αποτελούν κτήμα 
όλων· ενθαρρύνει ωστόσο την 
«προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης» 
όπου οι περιφέρειες επικεντρώνονται στα 
σχετικά ισχυρά σημεία που μπορούν να 
γίνουν άριστα. τονίζει την σημασία της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων 
και των προσόντων στον τομέα του 
τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 6
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες μπορούν να συμβάλουν ώστε η 
Ευρώπη να κάνει πλήρη χρήση της 
εσωτερικής αγοράς, πράγμα που θα 
σήμαινε δημιουργία ευκαιριών για τον 
τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού· ζητεί 
μια αποτελεσματική πολιτική για τη 
δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς που να καθιστά τις επιγραμμικές 
υπηρεσίες στην Ευρώπη πιο 
ανταγωνιστικές, προσιτές, διασυνοριακές 
και διαφανείς, παρέχοντας παράλληλα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 
του καταναλωτή καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να άρουν τα βασικά 
ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές τηλεματικές συναλλαγές 
έως το 2013· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει την τρέχουσα αξιολόγησή της 
όσον αφορά το κοινωνικό κεκτημένο που 
επηρεάζει την ψηφιακή ενιαία αγορά και 
να προτείνει στοχευμένη νομοθετική 
δράση σχετικά με τα βασικά εμπόδια·
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Or. es

Τροπολογία 7
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. προτείνει την δημιουργία 
παρατηρητηρίου του ευρωπαϊκού και 
μεσογειακού τουρισμού το οποίο θα 
καταγράφει τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού 
τουρισμού εξετάζοντας με προσοχή τις 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά 
με τις νέες μορφές τουρισμού, με 
σεβασμό του περιβάλλοντός μας, των 
τοπικών αγροτικών και πολιτιστικών 
αξιών και των πληθυσμών υπογραμμίζει 
ότι είναι ανάγκη να προωθηθούν 
συστήματα όπως τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, ο αγροτουρισμός, τα οικολογικά 
καταλύματα, οι ανταλλαγές κατοικίας, οι 
ανταλλαγές φιλοξενίας (couch surfing), ο 
πολιτιστικός τουρισμός κλπ.·

Or. fr

Τροπολογία 8
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν χωροταξία που θα 
αντιτάσσεται στην ανάπτυξη 
κερδοσκοπικών τουριστικών 
επιχειρήσεων που έχουν σοβαρότατες 
αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να 



PE456.996v01-00 8/37 AM\855647EL.doc

EL

εντάσσονται στις τοπικές κοινότητες ή να 
επιδιώκουν τη συμμετοχή τους·

Or. pt

Τροπολογία 9
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. ζητεί την προσθήκη ενός κεφαλαίου
"τουρισμός" το οποίο θα έχει ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο του μελλοντικού 
προγράμματος "ανταγωνιστικότητα και 
καινοτομία" το οποίο επιτρέπει την 
προώθηση: νέων τεχνολογιών που 
επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας, 
φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και 
υπηρεσιών πληροφορικής, της δοκιμής 
νέων προσεγγίσεων βιώσιμου τουρισμού 
σε ειδικές γεωγραφικές ζώνες προς 
εξισορρόπηση του παράκτιου τουρισμού, 
της δημιουργίας θυλάκων τουρισμού, της 
χρηματοδότησης πειραματισμών για νέες 
ζώνες προορισμών, ιδιαίτερα 
διαμεθοριακές, με στήριγμα τις 
ενδιαφερόμενες τοπικές αυτοδιοικήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 10
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. δέχεται την πρόταση της Επιτροπής, 
πλατφόρμα "ΤΠΕ και τουρισμός", για 
την διευκόλυνση της προσαρμογής του 
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τουριστικού τομέα και των επιχειρήσεών 
του στην εξέλιξη της αγοράς των νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών·

Or. es

Τροπολογία 11
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό 
περιβάλλον και ο ευρωπαϊκός τουριστικός 
τομέας να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες 
τις δυνατότητες που παρέχει αυτός, όλοι 
οι ευρωπαίοι πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι σχετικά με τα βασικά 
ψηφιακά τους δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις μέσω ενός ευρωπαϊκού 
χάρτη δικαιωμάτων των πολιτών και των 
χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος να ενοποιεί και να ενημερώνει, ως 
προσήκει, το κοινοτικό κεκτημένο·
πιστεύει ότι ο χάρτης αυτός θα πρέπει να 
ενοποιεί το κοινοτικό κεκτημένο, 
συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των 
δικαιωμάτων των χρηστών όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των 
ευάλωτων χρηστών και του ψηφιακού 
περιεχομένου·

Or. es

Τροπολογία 12
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατευθούν και να προβληθούν τα 
τουριστικά επαγγέλματα· συστήνει να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εκπαίδευση των επαγγελματιών του 
τομέα όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, την 
χρήση του Διαδικτύου και την 
χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων διαχείρισης των 
πληροφοριών· ενθαρρύνει την δημιουργία 
μεταπτυχιακών διπλωμάτων με 
εξειδίκευση στον τουρισμό, όπως αυτό 
του ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου
EMUNI και τμήματα σπουδών τα οποία 
να έχουν σχέση με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
στον εν λόγω τομέα·

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
στον εν λόγω τομέα· ζητεί συνεπώς από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισμού, το 
οποίο να είναι συνδεδεμένο όχι μόνον με 
τα ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και με τις 
επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, με 
σκοπό την προώθηση της έρευνας των 
αγορών, εφαρμόζοντας συστήματα 
ανταγωνιστικής συλλογής πληροφοριών, 
την παροχή στις επιχειρήσεις και τις 
δημόσιες διοικήσεις των εν εξελίξει 
πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη της 
προσφοράς και της ζήτησης και την 
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διευκόλυνση της καλύτερης στρατηγικής 
τοποθέτησης των επιχειρήσεων και του 
δημόσιου τομέα·

Or. es

Τροπολογία 14
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
στον εν λόγω τομέα·

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
στον εν λόγω τομέα· διαπιστώνει ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο έχει καταστεί το 
πρώτο μέσο αναζήτησης και επιλογής 
τουριστικών προορισμών· εκφράζει την 
λύπη του για την κυριαρχία των μεγάλων 
ξένων εμπορικών κέντρων και για την 
καθυστέρηση της Ευρώπης στον τομέα 
αυτό· προτείνει να μελετηθεί η 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης τουριστικών πληροφοριών 
και να συνεχισθεί η έρευνα όσον αφορά 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
πληρωμών·

Or. fr

Τροπολογία 15
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
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στον εν λόγω τομέα· στον εν λόγω τομέα· υποστηρίζει την 
σκοπιμότητα να δημιουργηθούν 
πλατφόρμες τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας στον 
τομέα του τουρισμού για την διευκόλυνση 
της προσαρμογής των επιχειρήσεων του 
τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, και δη τιε ΜΜΕ, να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη των εργαλείων 
και των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και να συμβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα του τομέα·

Or. lt

Τροπολογία 16
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
στον εν λόγω τομέα·

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός της 
έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα του 
τουρισμού θα ωφελήσει την βιωσιμότητα 
στον εν λόγω τομέα· υπογραμμίζει ότι ο 
τουρισμός πρέπει να θεωρείται ως 
παράγων οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, ο οποίος 
μπορεί να συμβάλλει στην εδαφική 
συνοχή·

Or. pt

Τροπολογία 17
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι ο καλύτερος συντονισμός 
της έρευνας και της ανάπτυξης στον 
τομέα του τουρισμού θα ωφελήσει την
βιωσιμότητα στον εν λόγω τομέα·

2. θεωρεί ότι η καλύτερη χρήση των 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
στον τομέα του τουρισμού θα ωφελήσει
τον τουριστικό τομέα, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την σχέση μεταξύ των 
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και του τουρισμού·

Or. it

Τροπολογία 18
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα, 
το οποίο καθορίζει την διάρκεια και την 
ποιότητα των τουριστικών εποχών και 
ταυτόχρονα συμβάλλει στην κλιματική 
αλλαγή με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, οι οποίες προκαλούνται 
κυρίως από την μεταφορά και την 
στέγαση των τουριστών· επισημαίνει ότι 
ο τομέας αυτός μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης μέσω μιας 
ενεργειακής πολιτικής επικεντρωμένης 
στα κτίρια· ζητεί από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να προωθήσουν την 
έγκριση στρατηγικών σχετικά με την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την 
εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
από τον τουρισμό·

Or. es
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Τροπολογία 19
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι δραστηριότητες που 
έχουν σχέση με τον τουρισμό, εφόσον 
αναπτύσσονται κατά τρόπο αειφόρο, 
πρέπει να αποτελούν για τις τοπικές 
οικονομίες, κυρίως δε για τις 
μειονεκτικές περιφέρειες, βιώσιμη πηγή 
εισοδήματος και προώθησης της 
σταθερής απασχόλησης με δικαιώματα, 
στήριξης άλλων οικονομικών 
δραστηριοτήτων στους συναφείς τομείς, 
με παράλληλη προστασία και αξιοποίηση 
του φυσικού κάλλους και της 
πολιτιστικής, ιστορικής και 
περιβαλλοντικής κληρονομιάς·

Or. pt

Τροπολογία 20

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι περισσότερη 
βιωσιμότητα σημαίνει καλύτερη ποιότητα 
και μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον 
πελάτη.  Χαιρετίζει ωστόσο την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
αναπτύξει δείκτες βιώσιμης διαχείρισης, 
ένα χάρτη για τον βιώσιμο και υπεύθυνο 
τουρισμό, και μια στρατηγική για τον 
βιώσιμο, παράκτιο και θαλάσσιο 
τουρισμό·
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Or. en

Τροπολογία 21
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκτιμά ότι ο τομέας του τουρισμού 
πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
συνδεδεμένης με αυτόν περιφερειακής 
βιομηχανίας, δημιουργώντας οικονομική 
ανάπτυξη και απασχόληση σε 
περιφερειακό επίπεδο και υπογραμμίζει 
την ανάγκη εγκάρσιας προσέγγισης του 
τομέα στο επίπεδο των πολιτικών και των 
κοινοτικών ταμείων, όπως συμβαίνει και 
προκειμένου περί της δημιουργίας ενός 
ειδικού προγράμματος, 
συμπληρωματικώς προς την δράση των 
κρατών μελών, για την προώθηση του 
τομέα και των συνεργειών μεταξύ των 
διαφόρων εμπλεκόμενων οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων·

Or. pt

Τροπολογία 22
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. διαπιστώνει ότι η καινοτομία στον 
τουριστικό τομές προκύπτει συχνά από 
την συνεργασία, τις συμμαχίες και την 
δημιουργία δικτύων σε τομείς όπως η 
τεχνολογία, το μάρκετινγκ, η διανομή και 
η κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων·
ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει 
αποφασιστικά την συμμετοχή του 
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τουριστικού τομέα στο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία·

Or. es

Τροπολογία 23
Peter Skinner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·
επισημαίνει επίσης ότι για να διατηρήσει 
η Ευρώπη την ηγετική θέση ως 
τουριστικού προορισμού και να 
παραμείνει ανταγωνιστική, είναι 
σημαντικό  να διασφαλίσει ότι οι 
ελάχιστες, κοινές, αποδεκτές απαιτήσεις 
για την ασφάλεια, την αξιοπιστία, και την 
προσπελασιμότητα επιτεύχθηκαν στις 
ευρωπαϊκές τουριστικές υπηρεσίες και 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα 
πυρασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
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τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

τουρισμού στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι 
η προώθηση του εκτός εποχής τουρισμού 
αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
τουριστικού τομέα· προτείνει την
ανάληψη μεγάλης εκστρατείας για την
προβολή του ευρωπαϊκού τουρισμού στην
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή, με 
σεβασμό της επιθυμίας των εθνικών και 
τοπικών προορισμών να προβάλλονται 
για λογαριασμό τους·

Or. fr

Τροπολογία 25
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 26
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
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ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·
τονίζει τη σημασία παγκόσμιας προβολής 
της Ευρώπης ως τουριστικού 
προορισμού στη βάση της πλούσιας 
πολιτιστικής, ιστορικής και λαογραφικής 
της κληρονομιάς·

Or. el

Τροπολογία 27
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 
τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή, 
τονίζει τις πολυάριθμες ευκαιρίες στον 
τομέα του τουρισμού σε περιοχές που 
μπορούν να προσφέρουν χαμηλού 
κόστους διακοπές και οι οποίες 
αποβαίνουν προς όφελος των 
καταναλωτών και της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του 

3. επισημαίνει την ανάγκη της
διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των 
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τουρισμού στην Ευρώπη· προτείνει την 
ευρεία προβολή του στη ΕΕ και τη 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά τη εν λόγω προβολή·

υπηρεσιών του τουρισμού στην Ευρώπη
και της προώθησης της βιώσιμης 
ανάπτυξης ενός βιώσιμου, υπεύθυνου και 
ποιοτικού τουρισμού· προτείνει την ευρεία 
προβολή του στη ΕΕ και τη ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη 
κατά τη εν λόγω προβολή·

Or. lt

Τροπολογία 29
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει τις μεγάλες αποστάσεις 
εντός της ΕΕ ιδιαίτερα για 
απομεμακρυσμένα κράτη μέλη του βορρά 
και του νότου και υπογραμμίζει συνεπώς 
την σημασία των αερομεταφορών για τον 
τουρισμό εντός της ΕΕ καθώς και από 
τις τρίτες  χώρες· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να απέχει από την έκδοση 
υπερβολικών νομοθετικών επιβαρύνσεων 
για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες 
οι οποίες θα προσθέσουν δυσκολίες στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 30
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αντιλαμβάνεται ότι οι θεμελιώδεις 
προκλήσεις για την βιωσιμότητα του 
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τουρισμού εξαρτώνται από τον 
περιορισμό του εποχικού χαρακτήρα της 
ζήτησης, την ευημερία και την βελτίωση 
της βιοτικού επιπέδου των τοπικών 
κοινοτήτων, την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από την χρήση των πόρων 
και την παραγωγή αποβλήτων, για την 
διατήρηση και την προώθηση της 
φυσικής και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

Or. pt

Τροπολογία 31
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι λόγω της κλιματικής 
αλλαγής στα επόμενα χρόνια, 
αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές 
μεταβολές όπως η άνοδος του επιπέδου 
της θάλασσας, η αύξηση της 
θερμοκρασίας και της ξηρασίας, ενώ ο 
τουρισμός θα είναι ο κύριος τομέας που 
θα πληγεί από την κλιματική αλλαγή στη 
Μεσόγειο

Or. el

Τροπολογία 32

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προτείνει να αναληφθούν 
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περισσότερες δραστηριότητες στον τομέα 
του τουρισμού για τον καθορισμό των 
στοιχείων αναφοράς, των προτύπων και 
της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κριτηρίων καθώς και για την προβολή 
και την διευκόλυνση  της υιοθέτησής  
τους από τις επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 33
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη 
μιας τουριστικής βιομηχανίας σύμφωνα 
με τα κριτήρια βιωσιμότητας για τους 
τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό 
και ελπίζει να δημιουργηθούν δίκτυα 
ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και 
δίκτυα  για την ανταλλαγή των 
τεχνολογιών και των ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 34
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. διαπιστώνει ότι δεν αξιοποιείται 
πλήρως το δυναμικό του αθλητικού, 
πολιτιστικού, θαλάσσιου και κοινωνικού 
τουρισμού και ζητεί από τα κράτη μέλη 



PE456.996v01-00 22/37 AM\855647EL.doc

EL

να δημιουργήσουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του·

Or. ro

Τροπολογία 35
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. λαμβάνοντας υπόψη τις εκρήξεις του 
Εϊγιαφιαλιοκούλ στην Ισλανδία κατά το 
προηγούμενο έτος που είχαν ως 
αποτέλεσμα το κλείσιμο του εναέριου 
χώρου που οδήγησε σε σημαντικές 
διαταραχές για τον τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών και το 
επιβατικό κοινό·  κρίνει ότι οι τεράστιες 
οικονομικές επιπτώσεις στην βιομηχανία 
των αεροπορικών εταιρειών και στην 
ευρύτερη οικονομία της ΕΕ δεν ήταν 
επαρκώς δικαιολογημένες διαλόγους 
ασφαλείας · προτείνει συνεπώς στην ΕΕ 
να επανεξετάσει τις εν λόγω διαδικασίες 
ώστε να ευθυγραμμιστούν με αυτές που 
ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο και να
αναθέσει την ευθύνη της αντιμετώπισης 
ενδεχόμενων κινδύνων από ηφαιστειακή 
τέφρα στις αεροπορικές εταιρείες, οι 
οποίες βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή 
θέση για  να τους αντιμετωπίσουν καθώς  
και  άλλους κινδύνους όπως κεραυνούς, 
κακοκαιρία κλπ ,στο πλαίσιο των 
συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας 
που διαθέτουν·

Or. en
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Τροπολογία 36
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
(ATM) αντιμετωπίζει προβλήματα 
κατακερματισμού και 
αναποτελεσματικότητας επί δεκαετίες και 
ότι το κόστος για τις αεροπορικές 
εταιρείες θα μπορούσε να μειωθεί κατά 
περίπου 3,3 δισ. ευρώ ανά έτος, να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, να 
ενισχυθεί η ασφάλεια και να αποφευχθεί η 
περιττή εκπομπή 16 εκατομμύριων τόνων 
CO2 , αν το σύστημα λειτουργούσε πιο 
αποδοτικά· χαιρετίζει τη δεύτερη δέσμη 
νομοθετικών μέτρων του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES II), η οποία 
προβλέπει τα απαραίτητα εργαλεία για 
την υλοποίηση ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού από το 2012 και μετά·  ζητεί 
επίσης από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι το SESAR, ως το τεχνολογικό σκέλος 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού,  
παρέχει περαιτέρω οφέλη πέρα από τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, διατεθεί την 
απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση για 
τη στήριξη της ανάπτυξης του SESAR ως 
σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, εις 
τρόπον ώστε  να πραγματοποιηθούν τα 
οφέλη χωρίς οι ίδιες οι αεροπορικές 
εταιρείες να αναλάβουν  επιπλέον 
οικονομικούς κινδύνους ·

Or. en

Τροπολογία 37
Peter Skinner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί εν όψει δημογραφικών αλλαγών 
ότι ο τουρισμός στον τομέα της υγείας έχει 
πολλές δυνατότητες να γνωρίσει μια 
σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον· 
υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και 
ελέγχου ποιότητας στον συγκεκριμένο 
τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην 
ιατρική ή στον τομέα της αισθητικής, λ.χ. 
τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις μπορούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της 
υγείας·

4. θεωρεί εν όψει δημογραφικών αλλαγών 
ότι ο τουρισμός στον τομέα της υγείας έχει 
πολλές δυνατότητες να γνωρίσει μια 
σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον· 
υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και 
ελέγχου ποιότητας στον συγκεκριμένο 
τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην 
ιατρική ή στον τομέα της αισθητικής, λ.χ. 
τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις μπορούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της 
υγείας· Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
τέτοιου είδους βελτίωση τονίζει την 
ανάγκη  για τον καθορισμό ελάχιστων 
προϋποθέσεων για τις εξετάσεις ιατρικού 
ιστορικού, για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τον ασθενή, για τη διαφήμιση 
και τη διάθεση στην αγορά των 
υπηρεσιών αισθητικής χειρουργικής, για 
τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις σχετικά με  
την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα 
της χειρουργικής (στα όρια της 
υπάρχουσας νομοθεσίας) καθώς και για 
κάθε παρακολούθηση και συμβουλή  σε 
συνδυασμό με  την διαφανή και δίκαια 
διαχείριση των καταγγελιών και των 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 38
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί εν όψει δημογραφικών αλλαγών 
ότι ο τουρισμός στον τομέα της υγείας έχει 
πολλές δυνατότητες να γνωρίσει μια

4. θεωρεί εν όψει δημογραφικών αλλαγών 
ότι ο τουρισμός στον τομέα της υγείας και 
της ευεξίας έχει πολλές δυνατότητες να 
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σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον·
υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και 
ελέγχου ποιότητας στον συγκεκριμένο 
τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην 
ιατρική ή στον τομέα της αισθητικής, λ.χ. 
τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις μπορούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της 
υγείας·

γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη στο 
μέλλον· υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και 
ελέγχου ποιότητας στον συγκεκριμένο 
τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην 
ιατρική ή στον τομέα της αισθητικής, λ.χ. 
τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις μπορούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της 
υγείας· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών με 
τα ιαματικά λουτρά προκειμένου να 
καταστούν ευρωπαϊκή σπεσιαλιτέ·

Or. fr

Τροπολογία 39
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί εν όψει δημογραφικών αλλαγών
ότι ο τουρισμός στον τομέα της υγείας έχει 
πολλές δυνατότητες να γνωρίσει μια 
σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον·
υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και 
ελέγχου ποιότητας στον συγκεκριμένο 
τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην 
ιατρική ή στον τομέα της αισθητικής, λ.χ. 
τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις μπορούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της 
υγείας·

4. θεωρεί, εν όψει μιας γηράσκουσας  
κοινωνίας, ότι ο τουρισμός στον τομέα της 
υγείας έχει πολλές δυνατότητες να 
γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη στο 
μέλλον· υποστηρίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πιστοποιημένο σύστημα προτύπων και 
ελέγχου ποιότητας στον συγκεκριμένο 
τομέα όπως "ο κυανούς σταυρός" στην 
ιατρική ή στον τομέα της αισθητικής, λ.χ. 
τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας όπως ιατρικές εξετάσεις μπορούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τουρισμού στον τομέα της 
υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 40
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί ο ευρωπαϊκός 
επιχειρηματικός τουρισμός στην ΕΕ και 
σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της 
οικονομικής σημασίας που έχει για 
ορισμένους τόπους στην Ευρώπη και του 
αριθμού των υπηρεσιών που συνδέονται 
με την υποδοχή και την οργάνωση των 
εκθέσεων, των σαλονιών, των συνεδρίων 
και λοιπών επαγγελματικών εκδηλώσεων
(ξενοδοχειακός τομέας, εστιατόρια, 
εμπορικά, μεταφορές, πρακτορεία 
επικοινωνίας και εκδηλώσεων, κλπ.)

Or. fr

Τροπολογία 41
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και 
διαφοροποίησης της τουριστικής 
προσφοράς που βασίζεται στο «σήμα 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς» καθώς και της 
ένταξης των τουριστικών στρατηγικών 
της φυσικής κληρονομιάς μέσω της 
δημιουργίας και της χορήγησης σημάτων 
ποιότητας που θα επιτρέπουν στους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς να ξεχωρίζουν 
από τους διεθνείς·

Or. it
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Τροπολογία 42
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. θεωρεί ότι η υλοποίηση ενός 
ευρωπαϊκού χάρτη βιώσιμου και 
υπεύθυνου τουρισμού πρέπει να λάβει 
υπόψη τις πολιτικές συστάσεις της 
Διεθνούς Ομάδος Εργασίας για τον 
Βιώσιμο Τουρισμό (GTI-DTD) η οποία 
συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Μαρακές, ειδικότερα την 
έγκριση βιώσιμων τρόπων κατανάλωσης 
και παραγωγής για τον τουρισμό και την 
προσέγγιση κατά κύκλους ζωής της 
αλυσίδας αξιών του τουρισμού εύχεται η 
ευρωπαϊκή στρατηγική βιώσιμου και 
ανταγωνιστικού τουρισμού να 
συμπληρώσει τις αναπτυσσόμενες 
δράσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
εταιρικής σχέσης για τον βιώσιμο 
τουρισμό·

Or. fr

Τροπολογία 43
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. υπογραμμίζει το οικονομικό βάρος 
του "τουρισμού για ψώνια", δεδομένου 
ότι η αγορά πολυτελών προϊόντων 
αποτελεί για μεγάλο αριθμό τουριστών, 
και δη ασιατών, σοβαρό λόγο επίσκεψης 
στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις και μάρκες της 
οποίας κυριαρχούν παγκοσμίως στον 
τομέα των πολυτελών προϊόντων·
υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός αυτού του 
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είδους είναι σε πλήρη άνθιση, αλλά ότι 
ανταγωνίζονται την ΕΕ άλλοι διεθνείς 
προορισμοί· συνιστά συνεπώς να 
καταβληθεί προσπάθεια στον τομέα των 
προϊόντων πολυτελείας με μέτρα και νέες 
προσφορές που θα επιτρέψουν στην ΕΕ 
να διατηρήσει την ελκυστικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της·

Or. fr

Τροπολογία 44
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας 
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας·

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας·

Or. pt

Τροπολογία 45
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας 
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας·

επιχειρήσεων και των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας 
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας· στο πλαίσιο του 
σεβασμού του εργατικού δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία 46
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής 
βιομηχανίας όπως ευέλικτες ρυθμίσεις 
όσον αφορά το χρόνο εργασίας·

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, τονίζει την 
ανάγκη για την διατήρηση της 
απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα,
να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων στην τουριστική βιομηχανία
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 47
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας 
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας·

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων
ιδιαίτερα των πολύ μικρών και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να 
αναγνωρισθεί ευρέως κατά την διάρκεια 
ανάπτυξης της πολιτικής τουρισμού στην 
Ευρώπη· πιστεύει συνεπώς ότι το 
νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, 
να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας 
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 48
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας 
όπως ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το 
χρόνο εργασίας·

5. τονίζει ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ευρέως κατά την διάρκεια ανάπτυξης της 
πολιτικής τουρισμού στην Ευρώπη·
πιστεύει συνεπώς ότι το νομοθετικό και 
φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις  
αυτές, να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των επιχειρήσεων της τουριστικής 
βιομηχανίας όπως ευέλικτες ρυθμίσεις 
όσον αφορά το χρόνο εργασίας·

Or. lt
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Τροπολογία 49
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει ότι οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και οι 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), 
λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, 
αποτελούν ένα είδος βιτρίνας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και 
ανταποκρίνονται άριστα σε ορισμένες 
επιλογές που προτείνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα 
την ανάπτυξη του εκτός εποχής 
τουρισμού για τους πολίτες της ΕΕ·
επισημαίνει ότι οι ΕΑΠ προσφέρουν 
επίσης στις γειτονικές χώρες, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και οι 
χώρες με αναδυόμενη οικονομία, και 
ειδικά η Βραζιλία, την δυνατότητα να 
ανακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες του 
τουρισμού σε ευρωπαϊκό έδαφος, ο 
οποίος συνδυάζει ασφάλεια των 
μετακινήσεων, υγειονομικές υποδομές και 
ξενοδοχειακή και γαστρονομική 
ποιότητα·

Or. fr

Τροπολογία 50
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υποστηρίζει ότι τα επαγγέλματα που 
έχουν σχέση με τον τομέα του τουρισμού 
πρέπει να βρίσκονται εντός νομικού 
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πλαισίου το οποίο να κατοχυρώνει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, 
μεριμνώντας για την δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την 
επιμόρφωση των εργαζομένων του τομέα, 
πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεταξύ 
άλλων, κατάλληλη επαγγελματική 
εκπαίδευση, βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών, προώθηση σταθερών 
συμβατικών σχέσεων εργασίας και δίκαιο 
και ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβών·

Or. pt

Τροπολογία 51
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι η προβολή της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία 
του τουρισμού πρέπει να ενισχυθεί από 
επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα με βάση το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής 
προσφοράς η οποία  βασίζεται στην 
καινοτομία και στην βιωσιμότητα·

Or. it

Τροπολογία 52
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να δοθεί 
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μεγαλύτερη προβολή στο σήμα Ecolabel, 
ευρωπαϊκό σήμα για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, με την αξιοποίηση των 
τουριστικών εγκαταστάσεων υποδοχής οι 
οποίες χρησιμοποιούν εκτενώς τις 
ανανεώσιμες ενέργειες καθώς  και τις 
τεχνολογίες και τα υλικά που επιτρέπουν 
υψηλά πρότυπα ενεργειακής 
αποδοτικότητας·

Or. it

Τροπολογία 53
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, ιδίως από τις μικρομεσαίες, 
οικογενειακές και εποχιακές τουριστικές 
επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση και 
προβολή του τουριστικού τους προϊόντος

Or. el

Τροπολογία 54
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι πρόκειται για έναν 
τομέα ο οποίος παράγει άνω του 5% του 
ΑΕΠ της ΕΕ, οπότε θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί η ανάλυση της 
επίδρασης της κοινοτικής νομοθεσίας 
στις τουριστικές βιομηχανίες·
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Or. es

Τροπολογία 55
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της 
προαιρετικής οικολογικής σήμανσης (EU
Ecolabel) των ευρωπαϊκών τουριστικών 
καταλυμάτων για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα·

Or. el

Τροπολογία 56
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. θεωρεί ότι πρέπει να εναρμονισθούν οι 
κανονισμοί σχετικά με την κατάταξη των 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σύμφωνα 
με πρότυπα και κριτήρια αξιολόγησης 
κοινά σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 57
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. προτείνει την δημιουργία ενιαίας 
ευρωπαϊκής ιστοσελίδας -
παρατηρητηρίου για την χαρτογράφηση 
και προβολή της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, (που 
θα συνδυάζει μνημεία και περιοχές της 
Ευρώπης που διαθέτουν το σήμα 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, 
διαθέτουν Γαλάζια Σημαία των 
ευρωπαϊκών ακτών, κ.ο.κ.).

Or. el

Τροπολογία 58
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. προτείνει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
να δημιουργηθεί μία ευρωμεσογειακή 
οργάνωση για την τουριστική συνεργασία 
και ανάπτυξη, ώστε να καταστεί η 
Μεσόγειος ένας ενιαίος στατιστικός 
χώρος, να πραγματοποιηθούν αναλύσεις 
βάσει των οποίων να καθοδηγούνται οι 
επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές για 
την λήψη των αποφάσεών τους, να 
διαφημισθούν οι διάφοροι προορισμοί, να 
τεθούν σε δίκτυο κέντρα εκπαίδευσης 
τουριστικών επαγγελμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 59
Peter Skinner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των 
υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών 
στον τομέα του αθλητισμού και της 
ψυχαγωγίας επισημάνθηκε ως 
προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην έκθεση της το 2003 
σχετικά με την "ασφάλεια των υπηρεσιών 
για καταναλωτές" αλλά εκφράζει τη λύπη 
της για το γεγονός ότι δεν 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις 
παρακολούθησης.   Υπό αυτήν την έννοια, 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο σχετικά με την ασφάλεια των 
υπηρεσιών·  

Or. en

Τροπολογία 60
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
τροποποιήσει επειγόντως την οδηγία
90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια 
και τις οργανωμένες διακοπές και 
περιηγήσεις και να μεριμνήσει για την 
ταχεία έγκριση της τροποποιημένης 
αυτής έκδοσης, διότι το ένα τρίτο των 
μηνύσεων που παραπέμπονται στο 
σύστημα Solvit αφορούν την 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των 
επιβατών και διότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό τα δικαιώματα αυτά να 
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γίνονται σεβαστά·

Or. ro

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να κάνουν αποτελεσματική χρήση 
των προοριζόμενων για τον τουρισμό 
ευρωπαϊκών ταμείων, τόσο για την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο 
και για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του 
τουριστικού τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 62
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ανάπτυξη του τουρισμού εξαρτάται από 
τις υποδομές των μεταφορών και καλεί 
τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην βελτίωση των υποδομών αυτών και 
την προώθηση των συνδυασμένων 
μεταφορών·

Or. ro


