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Tarkistus 1
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita,
jolloin matkailualan taidot, kokemukset ja 
parhaat käytännöt olisi jaettava;
tähdentää, että Euroopan matkailualan 
tutkintojen ja pätevyyksien keskinäinen 
tunnustaminen on tärkeää;

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita ja että 
näitä tekniikoita kehitetään laajakaistan 
ansiosta, joka olisi otettava käyttöön koko 
unionin alueella ja jota olisi 
hyödynnettävä kaikissa matkailualan 
rakenteissa koosta riippumatta; toteaa, 
että uusi tekniikka mahdollistaa 
rakennusten ja resurssien kestävän 
hallinnoinnin ja edistää ympäristöä 
säästävää matkailua ja matkailua, jossa 
otetaan huomioon paikallinen toiminta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja 
paikallishallintoa jakamaan matkailualan
taitoja, kokemuksia ja parhaita 
käytäntöjä; tähdentää, että Euroopan 
matkailualan tutkintojen ja pätevyyksien 
keskinäinen tunnustaminen on tärkeää;

Or. fr

Tarkistus 2
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Or. es

Tarkistus 3
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita, 
jolloin matkailualan taidot, kokemukset ja 
parhaat käytännöt olisi jaettava; 
tähdentää, että Euroopan matkailualan 
tutkintojen ja pätevyyksien keskinäinen 
tunnustaminen on tärkeää;

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain
parantamalla ammatillista pätevyyttä ja 
helpottamalla sen mukauttamista uuteen 
teknologiaan; tähdentää, että on 
edistettävä ja täydennettävä unionin 
ohjelmia kohentamalla matkailualan 
ammatillista koulutusta;

Or. it

Tarkistus 4
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita, 
jolloin matkailualan taidot, kokemukset ja 
parhaat käytännöt olisi jaettava; tähdentää, 
että Euroopan matkailualan tutkintojen ja 
pätevyyksien keskinäinen tunnustaminen 
on tärkeää;

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita, 
jolloin matkailualan taidot, kokemukset ja 
parhaat käytännöt olisi jaettava; tähdentää, 
että Euroopan matkailualan tutkintojen ja 
pätevyyksien keskinäinen tunnustaminen 
on tärkeää, mutta antaa kuitenkin 
jäsenvaltioille vapauden tarkastella 
ulkomaisia tutkintoja ja pätevyyksiä 
kansallisten normiensa nojalla ja päättää 
sen perusteella niiden tunnustamisesta;

Or. nl

Tarkistus 5
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita, 
jolloin matkailualan taidot, kokemukset ja 
parhaat käytännöt olisi jaettava; tähdentää, 
että Euroopan matkailualan tutkintojen ja 
pätevyyksien keskinäinen tunnustaminen 
on tärkeää;

1. toteaa, että Euroopan matkailualan 
kilpailukyky varmistetaan vain käyttämällä 
parhaita saatavilla olevia tekniikoita, 
jolloin matkailualan taidot, kokemukset ja 
parhaat käytännöt olisi jaettava; kannattaa 
siksi älykkään erikoistumisen 
toimintamallia, jonka mukaan alueet 
keskittyvät aloille, joilla ne ovat 
suhteellisen vahvoja ja joilla niiden on 
mahdollista saavuttaa huipputuloksia;
tähdentää, että Euroopan matkailualan 
tutkintojen ja pätevyyksien keskinäinen 
tunnustaminen on tärkeää;

Or. en

Tarkistus 6
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Eurooppa voi 
digitaalisten palvelujen avulla 
täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita, mikä tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin 
matkailuelinkeinolle; kehottaa 
toteuttamaan todellista digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevaa politiikkaa, 
joka parantaisi eurooppalaisten 
verkkopalveluiden kilpailukykyä, 
käytettävyyttä sekä rajatylittävää ja 
avointa tarjontaa ja varmistaisi 
mahdollisimman hyvän kuluttajansuojan; 
kehottaa EU:n toimielimiä poistamaan 
rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset 
sääntely- ja hallinnolliset esteet vuoteen 
2013 mennessä; kehottaa komissiota 
viemään pidemmälle käynnissä olevan 
arviointinsa, joka kohdistuu digitaalisia 
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yhtenäismarkkinoita koskevaan yhteisön 
säännöstöön, ja ehdottamaan 
kohdennettuja lainsäädäntötoimia 
keskeisten esteiden poistamiseksi;

Or. es

Tarkistus 7
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ehdottaa Euroopan ja Välimeren 
alueen matkailun seurantakeskuksen 
perustamista ja että seurantakeskus 
arvioisi Euroopan matkailun 
suorituskykyä ja erityisesti hyvien 
käytäntöjen vaihtoa, joka koskee 
sivistynyttä matkailua, jossa otetaan 
huomioon kohdealueen ympäristö, arvot 
sekä paikallinen kulttuuri ja väestö; pitää 
välttämättömänä edistää sellaisia 
matkailumuotoja kuin yksityistä 
huoneiden vuokrausta, maatilamatkailua, 
ekologista majoitusta, asunnonvaihtoa, 
sohvamajoitusta ja kulttuurimatkailua;

Or. fr

Tarkistus 8
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
kaavoitusta, jolla estetään sellaisten 
spekulatiivisten matkailuyritysten 
luominen, joilla olisi huomattavia 
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haittavaikutuksia ympäristönsuojelun 
sekä historiallisen ja kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta, koska tällaiset 
yritykset eivät integroidu 
paikallisyhteisöihin eivätkä ota niitä 
mukaan toimintaansa;

Or. pt

Tarkistus 9
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää sisällyttämään kattavan 
matkailua koskevan osan tulevaan 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmaan, 
jonka nojalla on mahdollista edistää 
energiaa ja ympäristöä säästävää uutta 
tekniikkaa ja tietotekniikan palveluita, 
kokeilla uusia kestävän matkailun 
muotoja tietyillä maantieteellisillä 
alueilla, jotta voidaan tasoittaa 
rannikkoalueiden matkailua, luoda 
matkailuklustereita ja rahoittaa uusien, 
erityisesti rajatylittävien matkakohteiden 
kokeilua asianomaisten 
paikallishallintojen tuella;

Or. fr

Tarkistus 10
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pitää myönteisenä komission 
ehdotusta perustaa ”Tieto- ja 
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viestintätekniikka ja matkailu” -foorumi 
helpottamaan matkailualan ja sen 
yritysten sopeutumista uuden tieto- ja 
viestintätekniikan markkinoiden 
kehitykseen;

Or. es

Tarkistus 11
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että kaikki EU:n kansalaiset 
pitäisi tutustuttaa digitaalisiin 
oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa 
kansalais- ja kuluttajaoikeuksia 
digitaalisessa ympäristössä käsittelevällä 
eurooppalaisella peruskirjalla, johon 
kootaan ja päivitetään yhteisön 
säännöstö; katsoo, että kyseiseen 
peruskirjaan pitäisi koota yhteisön 
säännöstö ja erityisesti yksityisyyden 
suojaan, haavoittuvassa asemassa olevien 
käyttäjien suojelemiseen ja digitaalisen 
sisällön suojaamiseen liittyvät käyttäjien 
oikeudet;

Or. es

Tarkistus 12
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää välttämättömänä matkailualan 
ammattien säilyttämistä ja arvostamista; 
katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
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huomiota matkailualan ammattilaisten 
koulutukseen kielissä, internetin ja 
sähköisten tiedonkäsittelyjärjestelmien 
käytössä; rohkaisee perustamaan erityisiä 
matkailun maisteriohjelmia Euro–
Välimeri-yliopiston (EMUNI) mallin 
mukaisesti ja luomaan yritysten tarpeisiin 
sopivaa koulutusta;

Or. fr

Tarkistus 13
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen;

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen; pyytää siksi 
komissiota perustamaan matkailun 
virtuaalisen seurantakeskuksen, joka olisi 
yhteydessä paitsi tutkimuslaitoksiin myös 
yrityksiin ja julkisiin viranomaisiin, jotta 
voidaan toteuttaa markkinatutkimuksia 
eri lähteiden kautta, tarjota yrityksille ja 
julkishallinnoille ennusteita tarjonnan ja 
kysynnän kehityksestä ja edistää yritysten 
ja julkisen sektorin strategisen aseman 
parantamista;

Or. es

Tarkistus 14
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
2 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen;

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen; toteaa, että 
verkkokaupasta on tullut ensisijainen 
väline matkakohteen hakemiseen ja 
valitsemiseen; pahoittelee suurten 
ulkomaisten ostokeskusten määräävää 
asemaa ja EU:n jälkeen jäämistä tällä 
alalla; ehdottaa, että selvitetään 
Euroopan matkailun metahakukoneen 
perustamista ja jatketaan sähköisten 
maksujen turvallisuutta koskevaa 
selvitystyötä;

Or. fr

Tarkistus 15
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen;

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen; tukee 
matkailualan tieto- ja viestintätekniikan 
foorumien perustamista, jotta voidaan 
helpottaa matkailualan yritysten 
sopeutumista tieto- ja viestintätekniikan 
kehitykseen, jotta matkailualan yritykset 
ja erityisesti pk-yritykset voivat 
nopeammin hyödyntää 
informaatioyhteiskunnan välineitä ja 
palveluita ja jotta voidaan edistää 
matkailualan kilpailukykyä;

Or. lt
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Tarkistus 16
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen;

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin parantaminen 
johtaa matkailualan kehityksen 
kestävämpään luonteeseen; korostaa, että 
matkailualaa on pidettävä taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristöllisen kehityksen 
tekijänä, joka voi myötävaikuttaa 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseen;

Or. pt

Tarkistus 17
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että matkailualan tutkimuksen ja 
kehittämisen koordinoinnin 
parantaminen johtaa matkailualan 
kehityksen kestävämpään luonteeseen;

2. katsoo, että matkailualan tuotteiden ja 
palvelujen käytön tehostaminen johtaa 
matkailualan kehityksen kestävämpään 
luonteeseen, erityisesti kun kyse on tieto-
ja viestintätekniikan ja matkailun 
välisestä suhteesta;

Or. it

Tarkistus 18
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ottaa huomioon, että matkailuala on 
erittäin riippuvainen säästä, joka 
ratkaisee matkailukausien pituuden ja 
laadun ja joka vaikuttaa samalla 
ilmastonmuutokseen matkailijoiden 
kuljetuksista ja asumisesta pääasiallisesti 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vuoksi; toteaa, että matkailualalla voi olla 
tärkeä rooli unionin tavoitteiden 
toteuttamisessa rakennuksiin keskittyvän 
energiapolitiikan kautta; pyytää 
jäsenvaltioita ja komissiota edistämään 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien strategioiden 
käyttöönottoa matkailualalla;

Or. es

Tarkistus 19
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että kestävällä tavalla 
kehittyvän matkailun on oltava 
paikallisille talouksille etenkin 
epäsuotuisilla alueilla pitkäaikainen 
tulonlähde ja että sillä on edistettävä 
vakituisia ja oikeuksin varustettuja 
työpaikkoja, tuettava muuta taloudellista 
toimintaa nousu- ja laskukausien aikana 
niin, että samalla turvataan 
maisemallinen, kulttuurinen, 
historiallinen ja ympäristöön liittyvä 
perintö ja arvostetaan sitä;

Or. pt
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Tarkistus 20

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että suurempi kestävyys 
merkitsee enemmän laatua ja 
asiakastyytyväisyyttä; pitää näin ollen 
kestävän hallinnon indikaattorien 
kehittämistä, kestävän ja vastuullisen 
matkailun peruskirjaa ja kestävän 
rannikko- ja merimatkailun strategiaa 
koskevia komission aloitteita myönteisinä;

Or. en

Tarkistus 21
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että matkailualan on 
myötävaikutettava alueellisen 
elinkeinoelämän kehittämiseen, johon 
liittyy asianomaisen alueen taloudellisen 
kehityksen ja työllisyyden edistäminen, ja 
korostaa, että alaa on kohdeltava unionin 
politiikoissa ja varojen suhteen 
laajakatseisesti esimerkiksi perustamalla 
yhteinen erityisohjelma jäsenvaltioiden 
toimien täydentämiseksi, jotta edistetään 
alaa ja synergioita eri asianomaisten 
taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden 
välillä;

Or. pt
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Tarkistus 22
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa, että matkailualan innovaatiot 
syntyvät usein yhteistyön, yhteenliittymien 
ja verkostoitumisen kautta sellaisilla 
aloilla kuin tekniikka, markkinointi, 
henkilöresurssien jakautuminen ja 
liikkuvuus; pyytää komissiota 
päättäväisesti rohkaisemaan matkailualaa 
osallistumaan kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaan;

Or. es

Tarkistus 23
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi; painottaa, 
että jos EU haluaa säilyttää asemansa 
johtavana matkailukohteena ja 
kilpailukykynsä, on tärkeää, että 
Euroopan matkailualalla varmistetaan 
hyväksyttävien yhteisten turvallisuutta, 
luotettavuutta ja esteettömyyttä koskevien 
vähimmäisvaatimusten noudattaminen 
etenkin paloturvallisuuden alalla;

Or. en
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Tarkistus 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; pitää matkailukausien 
porrastamista ratkaisevana tekijänä 
unionin matkailualan kilpailukyvyn 
kannalta; kehottaa toteuttamaan mittavan 
Euroopan- ja maailmanlaajuisen 
kampanjan matkailun edistämiseksi 
unionin alueella ja tehostamaan 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä 
matkailun edistämiseksi siten, että samalla 
kunnioitetaan kansallisten ja paikallisten 
kohdealueiden toiveita saada puhua 
omasta puolestaan;

Or. fr

Tarkistus 25
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava;

Or. it
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Tarkistus 26
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi; korostaa, 
että Eurooppaa on tuotava esiin 
maailmanlaajuisesti matkailukohteena 
sen rikkaan kulttuurin, historian ja 
kansanperinteen ansiosta;

Or. el

Tarkistus 27
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi; panee 
merkille suuret matkailumahdollisuudet 
alueilla, jotka voivat tarjota halpoja lomia 
ja voivat hyödyttää sekä kuluttajia että 
matkailuelinkeinoa;

Or. en
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Tarkistus 28
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
matkailua koko EU:n alueella ja 
tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

3. korostaa, että Euroopan 
matkailupalvelujen kirjoa on 
monipuolistettava; kehottaa edistämään 
kestävän, vastuullisen ja laadukkaan 
matkailun kehittämistä; kehottaa 
edistämään matkailua koko EU:n alueella 
ja tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä matkailun edistämiseksi;

Or. lt

Tarkistus 29
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että etäisyydet ovat suuria 
EU:ssa erityisesti pohjoisimpien ja 
eteläisimpien jäsenvaltioiden välillä, ja 
korostaa siksi lentoliikenteen merkitystä 
niin EU:n sisäiselle matkailulle kuin 
kolmansista maista EU:hun 
suuntautuvalle matkailulle; kehottaa 
komissiota siksi pidättäytymään sellaisten 
liiallisten lainsäädännöllisten rasitteiden 
määräämisestä eurooppalaisille 
lentoyhtiöille, jotka lisäisivät niiden 
vaikeuksia maailmanlaajuisessa 
kilpailussa;

Or. en
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Tarkistus 30
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on tietoinen, että kestävän matkailun 
suurimpia haasteita ovat kysynnän 
kausiluonteisuuden vähentäminen, 
paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin ja 
elintason parantaminen, luonnonvarojen 
käytöstä ja jätteiden tuotannosta 
johtuvien seurausten minimoiminen sekä 
luonnon- ja kulttuuriperinnön 
säilyttäminen ja edistäminen;

Or. pt

Tarkistus 31
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että tulevien vuosien aikana 
tapahtuvien ilmastonmuutosten 
seurauksena odotettavissa on suuria 
muutoksia ympäristössämme, kuten 
merenpinnan nousu, lämpötilojen nousu, 
kuivuuden paheneminen, ja että 
matkailuala kärsii eniten 
ilmastonmuutoksista Välimeren alueella; 

Or. el

Tarkistus 32

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jatkamaan työtä 
matkailualalla siten, että laaditaan 
vertaisarviointeja, standardeja ja 
sertifiointia, mukaan luettuina ympäristö-
ja sosiaaliset kriteerit, sekä edistetään ja 
helpotetaan niiden käyttöönottoa 
matkailualan yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 33
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että matkailualaa on 
kehitettävä kestävyyskriteereiden pohjalta 
matkailuun liittyvillä aloilla, ja toivoo, 
että jäsenvaltioiden välille perustetaan 
verkostoja tiedonvaihtoa sekä teknologian 
ja parhaiden käytänteiden vaihtoa varten;

Or. it

Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että urheilu-, kulttuuri-, 
kylpylä- ja sosiaalisen matkailun 
mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty 
riittävästi ja pyytää jäsenvaltioita 
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luomaan tarvittavat edellytykset 
tämänkaltaisen matkailun kehittämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 35
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että Eyjafjallajökull-
tulivuoren purkaukset Islannissa viime 
vuonna johtivat ilmatilan sulkemisiin, 
jotka aiheuttivat suuria häiriöitä 
lentoliikennealalle ja matkustaville 
kansalaisille; katsoo, että tämä on 
vaikuttanut valtavasti lentoliikenteen 
kustannuksiin ja koko EU:n talouteen, 
vaikka tilannetta ei voi perustella 
turvallisuudella; kehottaa siksi EU:ta 
tarkistamaan menettelyjään yhdessä 
muun maailman kanssa ja antamaan 
vastuun vulkaanisen tuhkan mahdollisesti 
aiheuttamien vaarojen käsittelemisestä 
lentoyhtiöille, joilla on parhaat valmiudet 
käsitellä kyseistä vaaraa ja muita vaaroja, 
kuten salamaniskuja, huonoja 
sääolosuhteita ja niin edelleen osana 
omia turvallisuuden 
hallintajärjestelmiään;

Or. en

Tarkistus 36
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. toteaa, että Euroopan ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmä (ATM) on kärsinyt 
vuosikymmenten ajan hajanaisuudesta ja 
tehottomuudesta ja että lentoyhtiöiden 
kustannuksia voitaisiin leikata noin 
3,3 miljardia euroa vuodessa, turvallisuus 
paranisi ja tarpeettomia 
hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää 
16 miljoonaa tonnia, jos järjestelmä 
toimisi tehokkaammin; on tyytyväinen 
yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa 
käsittelevään toiseen pakettiin (SES II), 
jossa tarjotaan keskeiset välineet 
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
toteuttamiseksi vuodesta 2012 alkaen; 
kehottaa siksi komissiota varmistamaan, 
että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
teknisenä osana käynnistetylle 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishankkeelle (SESAR), 
jonka avulla yhtenäisestä 
eurooppalaisesta ilmatilasta hyödytään 
vielä enemmän, myönnetään vaadittava 
julkinen rahoitus, jolla tuetaan sen 
käyttöönottoa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuutena, jotta 
asianomaiset hyödyt voidaan saavuttaa 
täysin ilman, että lentoyhtiöiden on yksin 
vastattava mahdollisista taloudellisista 
riskeistä;

Or. en

Tarkistus 37
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että väestöpoliittisten muutosten 
myötä terveysmatkailulla on suurimmat 

4. katsoo, että väestöpoliittisten muutosten 
myötä terveysmatkailulla on suurimmat 
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mahdollisuudet merkittävään kasvuun 
tulevaisuudessa; katsoo, että "sinisen 
ristin" kaltainen, esimerkiksi hotellien 
terveystarkastuksia koskeva Euroopan 
laajuinen keskitetty laatu- ja 
valvontajärjestelmä tällä alalla parantaisi 
merkittävästi Euroopan terveysmatkailun 
kilpailukykyä;

mahdollisuudet merkittävään kasvuun 
tulevaisuudessa; katsoo, että "sinisen 
ristin" kaltainen, esimerkiksi hotellien 
terveystarkastuksia koskeva Euroopan 
laajuinen keskitetty laatu- ja 
valvontajärjestelmä tällä alalla parantaisi 
merkittävästi Euroopan terveysmatkailun 
kilpailukykyä; katsoo, että näiden 
parannusten aikaansaamiseksi on tarpeen 
asettaa selkeät sairauskertomusten 
tarkastamista, potilastietojen 
luovuttamista, plastiikkakirurgien 
palvelujen mainontaa ja markkinointia, 
sekä terveydenhoitohenkilöstön/kirurgien 
koulutusta (nykyisen lainsäädännön 
rajoissa) ja kaikkia seuranta- ja 
neuvontapalveluja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä avoimet ja 
oikeudenmukaiset valitusten 
käsittelymekanismit ja 
riitojenratkaisumekanismit;

Or. en

Tarkistus 38
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että väestöpoliittisten muutosten 
myötä terveysmatkailulla on suurimmat 
mahdollisuudet merkittävään kasvuun 
tulevaisuudessa; katsoo, että "sinisen 
ristin" kaltainen, esimerkiksi hotellien 
terveystarkastuksia koskeva Euroopan 
laajuinen keskitetty laatu- ja 
valvontajärjestelmä tällä alalla parantaisi 
merkittävästi Euroopan terveysmatkailun 
kilpailukykyä;

4. katsoo, että väestöpoliittisten muutosten 
myötä terveys- ja hyvinvointimatkailulla 
on suurimmat mahdollisuudet merkittävään 
kasvuun tulevaisuudessa; katsoo, että 
"sinisen ristin" kaltainen, esimerkiksi 
hotellien terveystarkastuksia koskeva 
Euroopan laajuinen keskitetty laatu- ja 
valvontajärjestelmä tällä alalla parantaisi 
merkittävästi Euroopan terveysmatkailun 
kilpailukykyä; ehdottaa tässä yhteydessä 
kylpylätoiminnan kehittämistä niin, että 
siitä voidaan tehdä eurooppalainen 
erityistuote;
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Or. fr

Tarkistus 39
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että väestöpoliittisten muutosten
myötä terveysmatkailulla on suurimmat 
mahdollisuudet merkittävään kasvuun 
tulevaisuudessa; katsoo, että "sinisen 
ristin" kaltainen, esimerkiksi hotellien 
terveystarkastuksia koskeva Euroopan 
laajuinen keskitetty laatu- ja 
valvontajärjestelmä tällä alalla parantaisi 
merkittävästi Euroopan terveysmatkailun 
kilpailukykyä;

4. katsoo, että yhteiskunnan ikääntymisen
myötä terveysmatkailulla on suurimmat 
mahdollisuudet merkittävään kasvuun 
tulevaisuudessa; katsoo, että "sinisen 
ristin" kaltainen, esimerkiksi hotellien 
terveystarkastuksia koskeva Euroopan 
laajuinen keskitetty laatu- ja 
valvontajärjestelmä tällä alalla parantaisi 
merkittävästi Euroopan terveysmatkailun 
kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 40
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tärkeänä edistää eurooppalaista 
liikematkailua EU:ssa ja maailmassa, 
koska se on taloudellisesti tärkeää tietyille 
alueille Euroopassa, kun otetaan 
huomioon ne lukuisat palvelut, jotka 
liittyvät messujen, näyttelyiden, 
konferenssien ja niiden oheispalvelujen 
(muun muassa hotelli-, ravintola-
kauppa-, kuljetus-, tiedotus- ja 
tapahtumapalvelut) järjestämiseen;

Or. fr
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Tarkistus 41
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että on tärkeää kehittää ja 
monipuolistaa eurooppalaiseen 
kulttuuriperintötunnukseen perustuvaa 
matkailua ja täydentää 
luonnonperintömatkailuun liittyviä 
strategioita luomalla ja myöntämällä 
laatumerkkejä, joiden avulla voidaan 
erottaa eurooppalaiset matkakohteet 
muista kansainvälisistä kohteista;

Or. it

Tarkistus 42
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että kestävää ja vastuullista 
matkailua koskevan eurooppalaiseen 
peruskirjan laatimisessa olisi otettava 
huomioon Marrakeshin prosessin 
yhteydessä perustetun matkailun 
kestävyyttä käsittelevän kansainvälisen 
työryhmän poliittiset suositukset, 
erityisesti suositukset, joka koskevat 
kestävien kulutus- ja tuotantotapojen 
käyttöönottoa matkailussa ja näkemystä, 
jossa otetaan huomioon matkailun 
arvoketjun elinkaari; toivoo, että 
eurooppalaisella kestävän ja 
kilpailukykyisen matkailun strategialla 
täydennetään kestävän matkailun 
maailmanlaajuisen kumppanuuden 
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puitteissa toteuttavia toimia;

Or. fr

Tarkistus 43
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. painottaa ostosmatkailun taloudellista 
arvoa, sillä ylellisyystuotteiden ostaminen 
on lukuisille matkailijoille, etenkin 
aasialaisille olennainen syy oleskeluun 
EU:ssa, jonka yritykset ja tuotemerkit 
ovat ylellisyystuotteiden alalla johtavassa 
asemassa maailmassa; korostaa, että 
tämänkaltainen matkailu kasvaa nopeasti 
mutta unioni on kovassa kilpailussa 
muiden kansainvälisten matkakohteiden 
rinnalla; suosittaa siksi panostamista 
ylellisyystuotteiden alaan uusilla toimilla 
ja tarjouksilla, jotta unioni voi säilyttää 
houkuttelevuutensa ja kilpailukykynsä;

Or. fr

Tarkistus 44
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
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yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

yritysten tarpeet;

Or. pt

Tarkistus 45
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten sekä alueellis- ja 
paikallishallintojen rooli olisi 
tunnustettava Euroopan matkailupolitiikan 
kehittämisen yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt, työlainsäädännön 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 46
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi; 
pitää tärkeänä tämä alan työpaikkojen 
säilyttämistä ja ottaa huomioon 
matkailualan yritysten tarpeet, kuten 
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joustavat työaikajärjestelyt;

Or. en

Tarkistus 47
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

5. korostaa, että yritysten ja erityisesti 
mikro- ja pk-yritysten rooli olisi 
tunnustettava Euroopan matkailupolitiikan 
kehittämisen yhteydessä; katsoo, että 
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

Or. it

Tarkistus 48
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että
lainsäädäntökehyksen olisi siksi oltava 
elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävämpi ja 
siinä olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

5. korostaa, että pk-yritysten kaltaisten 
yritysten rooli olisi tunnustettava Euroopan 
matkailupolitiikan kehittämisen 
yhteydessä; katsoo, että lainsäädäntö- ja 
verotuskehyksen olisi siksi oltava näiden 
yritysten tarpeita ymmärtävämpi ja siinä 
olisi otettava huomioon matkailualan 
yritysten tarpeet, kuten joustavat 
työaikajärjestelyt;

Or. lt
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Tarkistus 49
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että unionin syrjäisimmät 
alueet sekä merentakaiset maat ja alueet 
ovat maantieteellisen sijaintinsa ansiosta 
Euroopan unionin näyteikkuna 
maailmassa ja soveltuvat täysin tiettyjen 
Euroopan komission ehdottamien 
vaihtoehtojen kehittämiseen, kuten 
hiljaisen kauden matkailuvaihtoehtojen 
kehittäminen unionin kansalaisia varten; 
painottaa, että syrjäisimmät alueet 
tarjoavat lähellä sijaitseville maille, kuten 
Yhdysvalloille, Kanadalle ja BRIC-maille, 
erityisesti Brasilialle, mahdollisuuden 
löytää eurooppalaisen matkailun 
erityispiirteitä, kuten turvallinen 
matkustaminen, kehittynyt 
terveydenhuoltojärjestelmä sekä laadukas 
asuminen ja ruoka;

Or. fr

Tarkistus 50
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että matkailualaan liittyvillä 
ammateilla on oltava laillisiin 
järjestelmiin tukeutuvat puitteet, joilla 
turvataan työntekijöiden oikeudet 
tukemalla korkealaatuisia työpaikkoja ja 
edistämällä alan työntekijöiden 
pätevyyttä, mikä edellyttää muun muassa 
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soveltuvaa ammatillista koulutusta, 
työolosuhteiden parantamista, pysyvien 
sopimussuhteiden edistämistä sekä 
tasapuolista ja kunnollista palkkatasoa;

Or. pt

Tarkistus 51
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. arvioi, että matkailualalla toimivien 
yritysten kilpailukyvyn vahvistamista on 
tehostettava uusien rahoitusvälineiden 
avulla kilpailukyvyn ja innovaation 
puiteohjelman mukaisesti, jotta voidaan 
näin tukea innovaatioon ja kestävyyteen 
perustuvaa matkailutarjontaa;

Or. it

Tarkistus 52
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on tärkeää lisätä 
ympäristömerkin näkyvyyttä, koska se on
eurooppalainen kestävyysmerkintä, jolla 
arvostetaan sellaisia matkailun 
vastaanottorakenteita, joissa 
hyödynnetään kattavasti uusiutuvia 
energialähteitä ja korkeiden 
energiatehokkuusnormien täyttämiseen 
tarvittavia tekniikoita ja materiaaleja;

Or. it
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Tarkistus 53
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, perheyritysten ja 
kausiluontoisten matkailuyritysten on 
tärkeä hyödyntää uutta tekniikkaa ja 
verkkokauppaa matkailutuotteidensa 
tunnetuiksi tekemiseksi ja niiden myynnin 
edistämiseksi;

Or. el

Tarkistus 54
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että matkailuala tuottaa 
viisi prosenttia Euroopan unionin 
BKT:stä, ja pitää siksi välttämättömänä 
perusteellista analyysiä unionin 
lainsäädännön vaikutuksesta 
matkailualaan;

Or. es

Tarkistus 55
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. painottaa, että on tärkeää edistää 
eurooppalaisen ympäristömerkin 
vapaaehtoista käyttöä eurooppalaisissa 
matkailuyrityksissä, jotta matkailualaa 
voidaan tuoda esiin kestävänä, ympäristöä 
ja energiaa säästävänä elinkeinona;

Or. el

Tarkistus 56
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että hotellien luokitusnormit 
olisi yhdenmukaistettava koko unionille 
yhteisten mallien ja arviointiperusteiden 
mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 57
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. ehdottaa sellaisen yhteisen 
eurooppalaisen verkkosivuston/ 
seurantasivuston perustamista, jolla 
kartoitetaan ja edistetään eurooppalaista 
kulttuuri- ja luonnonperintöä (johon 
kootaan esimerkiksi ne Euroopan 
muistomerkit ja alueet, joille on 
myönnetty eurooppalainen 
kulttuuriperintötunnus tai jotka ovat 
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Unescon maailmanperintöluettelossa, ja 
rannat, joille on myönnetty "sininen 
lippu");

Or. el

Tarkistus 58
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ehdottaa, että harkitaan Euro-
Välimeri-organisaation perustamista 
matkailualan yhteistyötä ja kehittämistä 
varten, jotta voitaisiin tehdä Välimeren 
alueesta yksi ainoa tilastoalue, tuottaa 
selvityksiä yritysten ja viranomaisten 
päätöksenteon ohjaamiseksi, edistää 
matkakohteiden markkinointia ja luoda
matkailualan koulutuskeskukset kattava 
verkosto;

Or. fr

Tarkistus 59
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että palvelujen, muiden 
muassa urheilu- ja vapaa-ajan palvelujen, 
turvallisuus määriteltiin ensisijaiseksi 
tavoitteeksi kuluttajapalvelujen 
turvallisuutta koskevassa komission 
kertomuksessa vuodelta 2003, mutta 
pahoittelee, ettei mitään jatkotoimia ole 
toteutettu; kehottaa näin ollen komissiota 
laatimaan palvelujen turvallisuutta 
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koskevan unionin lainsäädäntökehyksen;

Or. en

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota muuttamaan pian 
matkapaketeista, pakettilomista ja 
pakettikiertomatkoista annettua 
direktiiviä 90/314/ETY ja antamaan 
nopeasti muutosehdotuksen, koska yksi 
kolmasosa kaikista Solvit-järjestelmään 
tehdyistä valituksista koskee matkustajien 
oikeuksien loukkaamista ja on tärkeää 
huolehtia siitä, että näitä oikeuksia 
kunnioitetaan;

Or. ro

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
käyttämään tehokkaasti matkailun 
kehittämiseen tarkoitettuja eurooppalaisia 
rahastoja niin uusien työpaikkojen 
luomiseen kuin matkailualan pk-yritysten 
kilpailukyvyn tehostamiseen;

Or. ro
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Tarkistus 62
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. huomauttaa, että matkailualan 
kehittäminen riippuu liikenteen 
infrastruktuureista, ja kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
näiden infrastruktuurien ja 
liikennemuotojen intermodaalisuuden 
parantamisen;

Or. ro


