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Módosítás 1
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb
technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek,
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok
megosztását; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb
technológiák alkalmazása mellett 
garantálható, valamint hogy e 
technológiák fejlődését a szélessávú 
internet teszi lehetővé, melyet az Unió 
egész területére ki kell terjeszteni, és 
melynek használata valamennyi
idegenforgalmi létesítmény javát kell, hogy 
szolgálja, függetlenül azok méretétől; 
hozzáteszi, hogy egyéb új technológiák 
segítségével lehetővé válik majd egy olyan, 
fenntartható épület- és erőforrás-
gazdálkodás, mely hozzájárul a 
környezetbarát és a helyi tevékenységeket 
tiszteletben tartó idegenforgalom 
kialakításához; felhívja a tagállamokat és 
az önkormányzatokat az idegenforgalmi
ágazatban meglévő készségek, 
tapasztalatok és legjobb gyakorlatok
megosztására; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

Or. fr

Módosítás 2
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 
technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 
technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; emlékeztet rá, hogy az 
újonnan megjelent keresletet kielégítő 
ágazatokra szakosodott, minőségi 
idegenforgalmi piac igényeinek csak 
magasan képesített és az új 
követelményeknek megfelelően képzett 
munkaerővel lehet megfelelni; 
hangsúlyozza az idegenforgalmi diplomák 
és képesítések Európa-szerte történő 
kölcsönös elismerésének jelentőségét, 
valamint az ágazat igényei és a jelenlegi 
képzési programok közti nagyobb 
összhang fontosságát; ösztönzi a 
Bizottságot az idegenforgalmi ágazat 
Leonardo-programba való bekerülésének 
előmozdítására;

Or. es

Módosítás 3
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 
technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak a szakmai 
készségek oly módon történő fejlesztése
mellett garantálható, amely elősegíti ezek 
alkalmazkodását az új technológiákhoz;  
hangsúlyozza az uniós programok az
idegenforgalmi szakképzésnek kedvező 
módon történő előmozdítását és 
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Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

kiegészítését;

Or. it

Módosítás 4
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 
technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 
technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét, de minden 
esetben meghagyja azt a lehetőséget a 
tagállamok számára, hogy a külföldön 
kibocsátott diplomákat és képesítéseket 
saját nemzeti normáik szerint elemezzék, 
és azt követően döntsenek esetleges 
elismerésükről;

Or. nl

Módosítás 5
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat 
versenyképessége csak az elérhető legjobb 
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technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

technológia alkalmazása mellett 
garantálható, ezért az idegenforgalmi 
ágazatban meg kell valósítani a készségek, 
a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását; ezért ösztönzi egy olyan, 
„intelligens szakosodási megközelítés” 
alkalmazását, melynek keretében a régiók 
azokra a viszonylagos erősségeikre 
helyezik a hangsúlyt, melyek révén 
kiválóságra törekedhetnek; hangsúlyozza 
az idegenforgalmi diplomák és képesítések 
Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésének jelentőségét;

Or. en

Módosítás 6
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások segítségével Európa teljes 
mértékben kiaknázhatja a belső piacban 
rejlő adottságokat, s ennek következtében 
új lehetőségek nyílnak az európai 
idegenforgalmi ágazatban; hatékony 
politika kialakítására hív fel a digitális 
egységes piac létrehozása érdekében, mely 
az európai on-line szolgáltatásokat a 
lehető legmagasabb szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása mellett 
versenyképesebbé, hozzáférhetőbbé, a 
határokon átnyúlóvá és átláthatóbbá teszi;
felszólítja az EU intézményeit, hogy 2013-
ig számolják fel a határokon átnyúló 
internetes tranzakciók előtt álló 
legfontosabb szabályozási és 
adminisztratív akadályokat; felszólítja a 
Bizottságot, hogy folytassa az egységes 
digitális piacra vonatkozó közösségi 
vívmányokra irányuló jelenlegi 
értékelését, és javasoljon egyedi 



AM\855647HU.doc 7/36 PE456.996v01-00

HU

jogalkotási intézkedéseket a főbb 
akadályok felszámolására;

Or. es

Módosítás 7
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. javasolja egy európai és földközi-
tengeri idegenforgalmi megfigyelőközpont 
létrehozását, amely az Európába irányuló 
idegenforgalom eredménymutatóit 
értékeli, különös tekintettel a helyi 
környezetünket, az adott terület értékeit, a 
helyi kultúrákat és lakosságot tiszteletben 
tartó, felelős turizmus új formáira 
vonatkozó helyes gyakorlatok cseréjére;
ismételten hangsúlyozza az olyan 
rendszerek ösztönzésének szükségét, mint 
a vendégszoba, a falusi turizmus, az 
ökolodge, a szálláscsere, a couchsurfing, 
a kulturális turizmus stb.;

Or. fr

Módosítás 8
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a tagállamokat, hogy ösztönözzék 
az olyan területi tervezést, ami 
megakadályozza a spekulatív jellegű 
idegenforgalmi vállalkozások 
felbukkanását, amelyek a természet és a 
kulturális örökség védelmének 
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szempontjából igen káros hatást fejtenek 
ki, mivel nem illeszkednek be a helyi 
közösségekhez, és azoknak 
tevékenységeikben semmilyen szerepet 
nem adnak;

Or. pt

Módosítás 9
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri egy jelentős idegenforgalmi 
fejezetnek a „versenyképesség és 
innováció” jövőbeli program keretében 
való bevezetését, melynek révén lehetőség 
nyílik az alábbiak előmozdítására: az új, 
energiatakarékos és környezetbarát 
technológiák, valamint az informatikai 
szolgáltatások, az egyedi földrajzi 
területekre irányuló, fenntartható 
idegenforgalom új megközelítéseire 
irányuló kísérletek, melyek célja a 
partvidéket célzó idegenforgalom 
kiegyensúlyozása, idegenforgalmi 
klaszterek létrehozása, az új 
idegenforgalmi desztinációk bevezetésére 
irányuló kísérletek finanszírozása, 
különösen a határövezetek esetében, az 
érintett önkormányzatok támogatásával;

Or. fr

Módosítás 10
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1b. kedvezően fogadja a Bizottság „IKT és 
turizmus” platformra vonatkozó 
javaslatát, amely elő kívánja segíteni az 
idegenforgalmi ágazat és az abban 
tevékenykedő vállalkozások 
alkalmazkodását az új információs és 
kommunikációs technológiák piacának 
változásaihoz;

Or. es

Módosítás 11
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a digitális 
környezet iránti bizalom fokozása, 
valamint annak érdekében, hogy az 
európai idegenforgalmi ágazat képes 
legyen kihasználni az abban rejlő 
valamennyi lehetőséget, egy, a digitális 
környezetben élvezett polgári és fogyasztói 
jogokról szóló, az e téren elért közösségi 
vívmányokat adott esetben egységes 
szerkezetbe foglaló és aktualizáló európai 
charta segítségével az összes uniós polgárt 
tájékoztatni kell alapvető digitális 
jogaikról és kötelezettségeikről; úgy véli, 
hogy e chartának egységes szerkezetbe 
kell foglalnia a szóban forgó közösségi 
vívmányokat, és különösen magában kell 
foglalnia a magánélet védelméhez fűződő 
felhasználói jogokat, a sérülékeny 
felhasználók jogait és a digitális 
tartalmat;

Or. es
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Módosítás 12
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza az idegenforgalmi 
ágazathoz kötődő szakmák megőrzését és 
értékeik kiemelését; javasolja, hogy 
fordítsanak különös figyelmet az ágazat 
szakembereinek képzésére a nyelvek, az 
internethasználat és az információ 
feldolgozására szolgáló elektronikus 
rendszerek használata terén; ösztönzi az 
Euromediterrán Egyetem EMUNI 
programjához hasonló idegenforgalmi 
tárgyú mesterképzések, valamint a 
vállalatok szükségleteihez kapcsolódó 
képzési formák létrehozását;

Or. fr

Módosítás 13
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából;

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából; ezért kéri a Bizottságot, 
hogy hozzon létre egy virtuális 
idegenforgalmi megfigyelőközpontot, 
amely nem csak a kutatóintézetekkel, 
hanem a vállalatokkal és a hatóságokkal 
is kapcsolatban állna, és amelynek az 
volna a célja, hogy üzleti hírszerzési 
rendszerek alkalmazásával piacfelmérések 
elkészítését segítse elő, információkkal 
lássa el a vállalatokat és a hatóságokat a 



AM\855647HU.doc 11/36 PE456.996v01-00

HU

kínálat és kereslet várható jövőbeli 
alakulásáról, valamint hogy elősegítse a 
vállalatok és az állami szektor jobb 
stratégiai pozicionálását;

Or. es

Módosítás 14
Gaston Franco

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából;

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából; megállapítja, hogy az e-
kereskedelem vált az idegenforgalmi 
desztinációk keresésének és 
kiválasztásának legelterjedtebb módjává; 
sajnálattal állapítja meg, hogy ezen a 
területen a külföldi értékesítési központok 
dominálnak, és Európa lemaradással 
küzd; javasolja egy európai 
idegenforgalmi metakereső 
létrehozásának megfontolását, valamint 
az elektronikus fizetési módok 
biztonságossá tételével kapcsolatos 
kutatások folytatását;

Or. fr

Módosítás 15
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
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területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából;

területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából; támogatja az információs 
és kommunikációs technológiai 
platformok létrehozását az 
idegenforgalom területén annak 
érdekében, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban tevékenykedő vállalatok 
könnyebben alkalmazkodhassanak az 
információs és kommunikációs 
technológiák fejlődéséhez, hogy az 
idegenforgalmi vállalatok, és különösen a 
kkv-k felgyorsíthassák az információs 
társadalommal összefüggő eszközök és 
szolgáltatások bevezetését, valamint az 
ágazat versenyképességének támogatása 
céljából;

Or. lt

Módosítás 16
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából;

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések 
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy a 
turizmust a gazdasági, szociális és 
környezeti fejlődés egyik, a területi 
kohézióhoz hozzájáruló tényezőjének kell 
tekinteni;

Or. pt
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Módosítás 17
Antonio Cancian

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az idegenforgalom 
területén zajló kutatások és fejlesztések
jobb összehangolása előnyös lehet az 
idegenforgalmi ágazat fenntarthatósága 
szempontjából;

2. úgy véli, hogy az innovatív termékek és
szolgáltatások idegenforgalom területén
történő jobb felhasználása előnyökkel jár 
majd az idegenforgalmi ágazat 
fenntarthatósága szempontjából, s ez a 
folyamat nevezetesen az IKT és az 
idegenforgalom közti kapcsolat 
szorosabbá válásának függvénye;

Or. it

Módosítás 18
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. az idegenforgalom az éghajlattól 
jelentősen függő ágazat, mivel az éghajlat 
határozza meg az idegenforgalmi 
szezonok hosszát és minőségét, 
ugyanakkor az idegenforgalom a 
turisztikai célú szállítás és elszállásolás 
által létrejövő, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása révén maga is hozzájárul az 
éghajlatváltozáshoz; rámutat, hogy az 
ágazat az épületeket középpontba állító 
energiapolitika révén jelentős szerepet 
játszhat az Unió célkitűzéseinek 
megvalósításában; kéri a tagállamokat és 
a Bizottságot, ösztönözzék, hogy az 
idegenforgalmi ágazat fogadjon el 
energiahatékonysági stratégiákat és 
vezesse be a megújuló energiaforrások 
használatát; 



PE456.996v01-00 14/36 AM\855647HU.doc

HU

Or. es

Módosítás 19
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az 
idegenforgalommal kapcsolatos, 
fenntartható módon kialakított 
tevékenységeknek hosszú távú 
jövedelemforrást kell biztosítania a helyi 
gazdasági élet (és különösen a hátrányos 
helyzetű régiók) számára, segítenie kell a 
jogosultságokkal járó állandó 
foglalkoztatás előmozdítását, valamint 
támogatnia kell az egyéb gazdasági 
tevékenységeket (a termelési vagy 
forgalmazási lánc megelőző vagy 
következő fázisában), ugyanakkor meg 
kell óvnia és ápolnia kell a kulturális, 
történelmi, tájképi és környezeti 
örökséget;

Or. pt

Módosítás 20
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a fokozottabb 
fenntarthatóság egyben jobb minőséget is 
jelent, valamint az ügyfelek 
elégedettségének növekedését; ezért 
üdvözli a fenntartható gazdálkodás 
mutatói, a fenntartható és felelős 
idegenforgalom chartája, és a 
fenntartható partvidéki és tengeri 
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idegenforgalom stratégiájának 
kifejlesztésére irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket;

Or. en

Módosítás 21
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy az idegenforgalmi 
ágazatnak a regionális szintű gazdasági 
fejlődés és a foglalkoztatás ügyeinek 
igazgatása révén hozzá kellene járulnia a 
hozzá kapcsolódó regionális ipar 
fejlődéséhez, és hangsúlyozza, hogy az 
ágazat tekintetében ágazatokon átnyúló 
megközelítésre van szükség a közösségi 
szakpolitikák és alapok terén, valamint 
egy egyedi, a tagállami fellépéseket 
kiegészítő közös program létrehozása 
érdekében, az ágazat előmozdítása és a 
különböző érintett gazdasági és 
társadalmi szereplők közti szinergiák 
ösztönzése céljából;

Or. pt

Módosítás 22
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. megállapítja, hogy az innováció az 
idegenforgalmi ágazatban gyakran az 
olyan területeken megvalósuló 
együttműködés, szövetségek és 
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hálózatépítés révén megy végbe, mint a 
technológia, a marketing, a forgalmazás, 
és az emberi erőforrások mobilitása; kéri 
a Bizottságot, hogy határozottan 
ösztönözze az idegenforgalmi ágazat 
szerepeltetését a versenyképesség és az 
innováció előmozdítását célzó 
keretprogramban;

Or. es

Módosítás 23
Peter Skinner

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során; rávilágít továbbá, 
hogy amennyiben Európa idegenforgalmi 
desztinációként meg kívánja őrizni 
kiemelt helyét és versenyképességét, 
biztosítani kell, hogy az európai 
idegenforgalmi szolgáltatások 
megfeleljenek a biztonság, a 
megbízhatóság és a hozzáférhetőség közös 
és elfogadható 
minimumkövetelményeinek, különösen a 
tűzvédelmi rendszerek tekintetében;

Or. en

Módosítás 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok 
közötti együttműködés fokozását a 
turizmus előmozdítása során;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; ragaszkodik a 
szezonalitás, mint az európai 
idegenforgalmi ágazat versenyképességét 
meghatározó tényező jelentőségének 
csökkentéséhez; szorgalmazza egy 
jelentős, az európai idegenforgalom 
előmozdítását célzó európai kampány 
elindítását, és a tagállamok közötti, a 
turizmus ösztönzését célzó 
együttműködésnek a nemzeti és helyi 
desztinációk kommunikációs 
szándékainak tiszteletben tartása mellett 
történő fokozását;

Or. fr

Módosítás 25
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok 
közötti együttműködés fokozását a 
turizmus előmozdítása során;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában;

Or. it

Módosítás 26
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során; fontos célként 
fogalmazza meg, hogy kulturális, 
történelmi és néprajzi öröksége alapján 
Európa világszerte kiemelt idegenforgalmi 
desztinációként szerepeljen;

Or. el

Módosítás 27
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során; tudomásul veszi az 
olyan régiókban rejlő nagy 
idegenforgalmi lehetőségeket, amelyek 
olcsón tudják ajánlani turisztikai 
programjaikat, ami mind a fogyasztó, 
mind az idegenforgalmi ágazat számára 
előnyös;

Or. en
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Módosítás 28
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában; szorgalmazza az 
EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során;

3. hangsúlyozza, hogy változatosabbá kell 
tenni az idegenforgalmi szolgáltatások 
választékát Európában, és ösztönözni kell a 
fenntartható, felelős és minőségi 
idegenforgalom fejlesztését; szorgalmazza 
az EU idegenforgalmának uniós szintű 
támogatását, valamint a tagállamok közötti 
együttműködés fokozását a turizmus 
előmozdítása során;

Or. lt

Módosítás 29
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri, hogy az Európai Unió 
tagállamait, különösen a 
peremterületeken fekvő északi és déli 
tagállamokat jelentős távolság választja el 
egymástól, ezért hangsúlyozza a légi 
közlekedés fontosságát az Unión belüli, 
illetve a harmadik országokból az Unió 
felé irányuló idegenforgalom 
szempontjából; ezért kéri a Bizottságot, 
hogy lehetőleg ne terhelje az európai 
légitársaságokat túlzott jogszabályi 
kötelezettségekkel, mivel ez a globális 
verseny összefüggésében csak tovább 
növelné nehézségeiket;

Or. en
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Módosítás 31
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy az elkövetkező 
években várható éghajlat-változási 
jelenségek miatt jelentős környezeti 
változásokra kell számítani, például a 
tengerszint növekedésére, a hőmérséklet 
növekedésére és az aszályok 
súlyosbodására, valamint hogy az 
idegenforgalom lesz első olyan ágazat, 
amelyet érint majd a Földközi-tenger 
régiójának éghajlatváltozása;

Or. el

Módosítás 32
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban dolgozzanak ki 
referenciakritériumokat, normákat és 
tanúsítványokat, köztük környezetvédelmi 
és szociális kritériumokat is, valamint 
támogassák és segítsék elő ezek 
idegenforgalmi vállalkozások általi 
alkalmazását;

Or. en
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Módosítás 33
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ipart a hozzá kapcsolódó ágazatok 
fenntarthatóságával kapcsolatos 
kritériumok függvényében kell fejleszteni, 
továbbá kéri egy, az információk, a 
technológiák és a legjobb gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjére szolgáló 
hálózat létrehozását;

Or. it

Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a sport-, kulturális, 
fürdő- és szociális turizmust nem 
aknázzák ki kellő mértékben, és felkéri a 
tagállamokat, hogy teremtsenek kedvező 
feltételeket ezek fejlődése számára;

Or. ro

Módosítás 35
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. tudomásul veszi az izlandi 
Eyjafjallajökull vulkán tavalyi kitörését, 
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amelynek következtében le kellett zárni a 
légteret, ezáltal jelentős fennakadásokat 
okozva a légitársaságoknak és az 
utasoknak; úgy véli, hogy a 
légiközlekedési ágazatnak és általában az 
Európai Uniónak okozott költségeket a 
biztonsági okok nem indokolták kellően;
azt javasolja ezért az Uniónak, hogy 
vizsgálja felül az eljárásait, és hozza 
összhangba azokat a világ többi részén 
alkalmazott eljárásokkal, valamint bízza a 
légitársaságokra a felelősséget annak 
eldöntésében, hogy vállalják-e a vulkáni 
hamuval kapcsolatos kockázatokat, hiszen 
a légitársaságok a legalkalmasabbak 
ennek eldöntésére, mint ahogy a 
villámcsapásokkal vagy rossz időjárási 
körülményekkel összefüggő kockázatokról 
is ők döntenek a biztonsági kockázatok 
kezelésére szolgáló rendszereik keretében;

Or. en

Módosítás 36
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. kiemeli, hogy az európai 
közlekedésirányítási rendszer 
széttöredezettségét és alacsony 
hatékonyságát évtizedek óta nem 
orvosolják, és hogy a rendszer 
hatékonyabb üzemeltetése révén évi 3,3 
milliárd euróval csökkennének a 
légitársaságok költségei, 
versenyképesebbek lennének, fokozhatnák 
a biztonságot, valamint 16 millió tonnával 
csökkenthetnék a CO2-kibocsátást;
kedvezően fogadja az egységes európai 
égboltról szóló második 
intézkedéscsomagot (SES-II), amely 
bevezeti az egységes európai légtér 2012. 
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évi létrehozásához szükséges alapvető 
eszközöket; ezzel összefüggésben kéri a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a SES 
egységes európai égbolton túlmenő 
előnyöket jelentő technológiai elemeként 
bevezetett európai légi forgalomirányítási 
rendszer (SESAR) új generációjához 
szükséges közfinanszírozást annak 
érdekében, hogy a projektet a köz- és a 
magánszféra közötti partnerség 
formájában lehessen végrehajtani, hogy 
ne csak a légitársaságokra háruljanak a 
további pénzügyi kockázatok;

Or. en

Módosítás 37
Peter Skinner

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. a demográfiai változások fényében úgy 
véli, hogy nagy valószínűséggel az 
egészségügyi turizmus fog jelentősen 
növekedni a jövőben; úgy véli, hogy az 
európai egészségügyi turizmus 
versenyképességét jelentős mértékben 
növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai 
tanúsítványi rendszer bevezetése, mint 
amilyen az orvosi vagy wellness-
létesítményekre, például az egészségügyi 
kezeléseket (többek között orvosi 
vizsgálatokat) nyújtó szállodákra 
vonatkozó „kék kereszt” rendszer;

4. a demográfiai változások fényében úgy 
véli, hogy nagy valószínűséggel az 
egészségügyi turizmus fog jelentősen 
növekedni a jövőben; úgy véli, hogy az 
európai egészségügyi turizmus 
versenyképességét jelentős mértékben 
növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai 
tanúsítványi rendszer bevezetése, mint 
amilyen az orvosi vagy wellness-
létesítményekre, például az egészségügyi 
kezeléseket (többek között orvosi 
vizsgálatokat) nyújtó szállodákra 
vonatkozó „kék kereszt” rendszer;
hangsúlyozza, hogy ezen előrelépés 
megvalósításához világos 
minimumkövetelményeket kell rögzíteni a 
kórelőzmények ellenőrzése, a betegek 
tájékoztatása, a plasztikai sebészet 
reklámozása és üzleti vállalkozásként való 
folytatása, (a hatályos szabályozás szerinti 
korlátokon belül) az egészségügyi 
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szolgáltató/sebész képzése, valamint 
minden nyomon követési és tanácsadási 
szolgáltatás tekintetében, továbbá 
átlátható és méltányos mechanizmusokat 
kell bevezetni a panaszok kezelése és a 
jogviták rendezése érdekében;

Or. en

Módosítás 38
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. a demográfiai változások fényében úgy 
véli, hogy nagy valószínűséggel az 
egészségügyi turizmus fog jelentősen 
növekedni a jövőben; úgy véli, hogy az 
európai egészségügyi turizmus 
versenyképességét jelentős mértékben 
növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai 
tanúsítványi rendszer bevezetése, mint 
amilyen az orvosi vagy wellness-
létesítményekre, például az egészségügyi 
kezeléseket (többek között orvosi 
vizsgálatokat) nyújtó szállodákra 
vonatkozó „kék kereszt” rendszer;

4. a demográfiai változások fényében úgy 
véli, hogy nagy valószínűséggel az 
egészségügyi és welness-turizmus fog 
jelentősen növekedni a jövőben; úgy véli, 
hogy az európai egészségügyi turizmus 
versenyképességét jelentős mértékben 
növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai 
tanúsítványi rendszer bevezetése, mint 
amilyen az orvosi vagy wellness-
létesítményekre, például az egészségügyi 
kezeléseket (többek között orvosi 
vizsgálatokat) nyújtó szállodákra 
vonatkozó „kék kereszt” rendszer; ezzel 
összefüggésben javasolja a 
fürdőturizmushoz kapcsolódó 
tevékenységek fejlesztését, hogy európai 
specialitássá váljon az idegenforgalom 
ezen ága;

Or. fr

Módosítás 39
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. a demográfiai változások fényében úgy 
véli, hogy nagy valószínűséggel az 
egészségügyi turizmus fog jelentősen 
növekedni a jövőben; úgy véli, hogy az 
európai egészségügyi turizmus 
versenyképességét jelentős mértékben 
növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai 
tanúsítványi rendszer bevezetése, mint 
amilyen az orvosi vagy wellness-
létesítményekre, például az egészségügyi 
kezeléseket (többek között orvosi 
vizsgálatokat) nyújtó szállodákra 
vonatkozó „kék kereszt” rendszer;

4. társadalmunk elöregedése fényében úgy 
véli, hogy nagy valószínűséggel az 
egészségügyi turizmus fog jelentősen 
növekedni a jövőben; úgy véli, hogy az 
európai egészségügyi turizmus 
versenyképességét jelentős mértékben 
növelné egy olyan, a minőségi előírásokra 
és ellenőrzésekre vonatkozó európai 
tanúsítványi rendszer bevezetése, mint 
amilyen az orvosi vagy wellness-
létesítményekre, például az egészségügyi 
kezeléseket (többek között orvosi 
vizsgálatokat) nyújtó szállodákra 
vonatkozó „kék kereszt” rendszer;

Or. en

Módosítás 40
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unióban és a világban egyaránt elő kell 
mozdítani az üzleti turizmust, mivel ennek 
komoly gazdasági jelentősége van egyes 
európai városok számára, és rengeteg 
szolgáltató vesz részt a vásárok, szalonok, 
kongresszusok és egyéb szakmai 
rendezvények fogadásában és 
lebonyolításában (szállodaipar, étkeztetés, 
üzletek, szállítás, kommunikációs és 
rendezvényszervező ügynökségek, stb.);

Or. fr
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Módosítás 41
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja az európai örökség 
védjegyén alapuló turisztikai kínálat 
fejlesztését és diverzifikálását, valamint a 
természeti örökséghez kapcsolódó 
turisztikai stratégiák minőségi védjegyek 
bevezetése és odaítélése révén történő 
kiegészítését, amely védjegyek lehetővé 
teszik az idegenforgalmi desztinációk 
számára, hogy elkülönüljenek a többi 
nemzetközi desztinációtól;

Or. it

Módosítás 42
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a fenntartható és felelős 
idegenforgalom európai chartájának 
megvalósításakor figyelembe kell venni a 
fenntartható idegenforgalommal 
foglalkozó, Marrakech-ben létrehozott 
nemzetközi munkacsoport politikai 
iránymutatásait, különösen a fenntartható 
fogyasztási és termelési módok 
idegenforgalomba való átvételét és az 
idegenforgalmi értéklánc életciklus-alapú 
megközelítését; azt szeretné, ha a 
fenntartható idegenforgalom érdekében 
folytatott, egész világra kiterjedő 
partnerség keretében végrehajtott 
akciókat kiegészítené egy, a fenntartható 
és versenyképes idegenforgalomra 
irányuló európai stratégia is;



AM\855647HU.doc 27/36 PE456.996v01-00

HU

Or. fr

Módosítás 43
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. kiemeli a bevásárlóturizmus gazdasági 
súlyát, mivel az Unióba utazó turisták egy 
jelentős része számára, különösen az 
ázsiai országokból érkezők számára, a 
luxustermékek vásárlása az utazás 
elsődleges célja, mivel az itteni vállalatok 
és márkák világelsők a luxuságazatban;
hangsúlyozza, hogy a turizmus e válfaja 
robbanásszerű fejlődést mutat, és hogy az 
Unió számára erőteljes konkurenciát 
jelentenek más nemzetközi desztinációk;
azt javasolja tehát, hogy a luxuságazattal 
közösen dolgozzanak ki új intézkedéseket 
és új kínálatot annak érdekében, hogy az 
Unió megőrizze vonzerejét és 
versenyképességét e téren;

Or. fr

Módosítás 44
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 
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szükségleteit, például a rugalmas 
munkaidő-feltételeket;

szükségleteit;

Or. pt

Módosítás 45
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 
szükségleteit, például a rugalmas 
munkaidő-feltételeket;

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k, valamint a 
területi önkormányzatok szerepét; úgy 
véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 
szükségleteit, például a munkajogot 
tiszteletben tartó, de rugalmas munkaidő-
feltételeket;

Or. fr

Módosítás 46
Ioan Enciu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell,
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli ezért, hogy fokozni kell a 
jogalkotási keret vállalkozásbarát jellegét, 
valamint hangsúlyozza, hogy meg kell
óvni az ágazat által fenntartott 
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szükségleteit, például a rugalmas
munkaidő-feltételeket;

munkahelyeket, továbbá figyelembe veszi
az idegenforgalmi ágazatban működő 
vállalkozások sajátos szükségleteit, például 
a rugalmas munkaidő-feltételek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 47
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 
szükségleteit, például a rugalmas 
munkaidő-feltételeket;

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, elsősorban a
mikrovállalkozások és kkv-k szerepét; úgy 
véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 
és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 
szükségleteit, például a rugalmas 
munkaidő-feltételeket;

Or. it

Módosítás 48
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási keret 
vállalkozásbarát jellegét ezért fokozni kell, 

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
idegenforgalmi politika kidolgozása során 
széles körben el kell ismerni a 
vállalkozások, például a kkv-k szerepét;
úgy véli, hogy a jogalkotási és 
költségvetési keret vállalkozásbarát jellegét 
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és figyelembe kell venni az idegenforgalmi 
ágazatban működő vállalkozások sajátos 
szükségleteit, például a rugalmas 
munkaidő-feltételeket;

ezért fokozni kell, és figyelembe kell venni 
az idegenforgalmi ágazatban működő 
vállalkozások sajátos szükségleteit, például 
a rugalmas munkaidő-feltételeket;

Or. lt

Módosítás 49
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók, 
valamint a tengeren túli országok és 
területek földrajzi helyzetüknél fogva 
kiváltképp alkalmasak arra, hogy 
bemutassák az Európai Uniót a világnak, 
továbbá tökéletesen megfelelnek az 
Európai Bizottság által javasolt megoldási 
lehetőségre, például az Unió polgárainak 
kínált, szezonon kívüli turizmus 
fejlesztésére; megállapítja továbbá, hogy a 
legkülső régiók a hozzájuk közel található 
országok, például az USA, Kanada, a 
BRIC-csoport országai, elsősorban 
Brazília számára is kitűnő lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy felfedezzék az 
európai területek idegenforgalmi 
sajátosságait, köztük a biztonságos 
utazást, az egészségügyi infrastruktúrát, 
valamint a minőségi szálláshelyeket és 
gasztronómiát;

Or. fr

Módosítás 50
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az idegenforgalmi 
ágazathoz kapcsolódó szakmákat olyan 
jogi rendelkezésekkel kell szabályozni, 
amely megvédik a munkavállalók jogait, 
egyszersmind ösztönözve a minőségi 
munkahelyek létrehozását és az 
alkalmazottak képzését, amihez többek 
között e célra alkalmas szakmai 
képzésekre, a munkakörülmények 
javítására, a stabil szerződéses viszonyok 
ösztönzésére, valamint méltányos és 
tisztességes javadalmazási szintre van 
szükség;

Or. pt

Módosítás 51
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
versenyképességének fokozása céljából a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramba tartozó új pénzügyi 
eszközöket is alkalmazni kell, hogy ily 
módon támogatni lehessen az innováción 
és a fenntarthatóságon alapuló turisztikai 
kínálatot;

Or. it

Módosítás 52
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. fontosnak tartja, hogy a megújuló 
energiaforrásokat, valamint magas szintű 
energiahatékonysági normáknak 
megfelelő technológiákat és 
alapanyagokat felhasználó 
idegenforgalmi létesítmények előtérbe 
helyezése révén szélesebb körben ismertté 
tegyék az ökocímkét, amely a 
fenntarthatóságot tükröző európai címke;

Or. it

Módosítás 53
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az új technológiák és az 
e-kereskedelem kiaknázásnak fontosságát, 
különösen az idegenforgalmi ágazat kis-
és középvállalkozásai, családi és 
szezonális vállalkozásai esetében annak 
érdekében, hogy előmozdíthassák és 
előtérbe helyezhessék idegenforgalmi 
termékeiket;

Or. el

Módosítás 54
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet rá, hogy ez az ágazat adja 
az Európai Unió GDP-jének több mint 



AM\855647HU.doc 33/36 PE456.996v01-00

HU

5%-át, ezért úgy véli, hogy feltétlenül meg 
kell erősíteni a közösségi szabályozás által 
az ágazatra gyakorolt hatások elemzését;

Or. es

Módosítás 55
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani 
az önkéntes európai ökocímke ügyét az 
európai idegenforgalmi létesítmények 
körében annak érdekében, hogy fokozni 
lehessen az idegenforgalmi ágazat 
környezeti és energetikai 
fenntarthatóságát;

Or. el

Módosítás 56
Antonio Cancian

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy egész Európára 
kiterjedő közös modellek és kritériumok 
segítségével egységesíteni kell a szállodai 
létesítmények osztályozásával kapcsolatos 
normákat;

Or. it



PE456.996v01-00 34/36 AM\855647HU.doc

HU

Módosítás 57
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. javasolja, hogy jöjjön létre egy 
egységes európai 
honlap/megfigyelőeszköz, amelynek 
feladata Európa kulturális és természeti 
örökségének feltérképezése és promóciója 
(ide tartoznának azok az európai 
műemlékek és régiók, amelyek 
rendelkeznek az „európai kulturális 
örökség” címkével, szerepelnek az Unesco 
világörökség-listáján, megkapták a 
strandoknak adható kék zászlót, stb.);

Or. el

Módosítás 58
Gaston Franco

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. megfontolásra javasolja egy, az 
idegenforgalmi együttműködést és 
fejlesztést célzó euromediterrán szervezet 
létrehozását, amely egyetlen statisztikai 
területként kezeli a mediterráneumot, 
elemzésekkel segíti a vállalkozásokat és a 
közhatóságokat a döntéshozatalban, 
promóciós tevékenységet végez a 
turisztikai célpontok érdekében, valamint 
hálózatba kapcsolja az idegenforgalmi 
szakmák képzési központjait;

Or. fr
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Módosítás 59
Peter Skinner

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli, hogy a fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatások biztonságáról szóló 
2003.évi jelentésében a Bizottság 
prioritásként azonosította a sporthoz és a 
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 
szolgáltatások biztonságát, és 
sajnálatosnak tartja, hogy semmilyen 
intézkedés nem történt ennek nyomon 
követésére; ezzel összefüggésben arra kéri 
a Bizottságot, hogy alakítson ki egy, a 
szolgáltatások biztonságát szolgáló 
európai jogalkotási keretet;

Or. en

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen 
módosítsa a szervezett utazási formákról 
szóló irányelvet, és fogadtassa el a 
módosított változatot, mivel a Solvit 
rendszer által továbbított panaszok 
egyharmada az utasjogok megsértésével 
kapcsolatos, és fontos gondoskodni arról, 
hogy e jogokat tiszteletben tartsák;

Or. ro
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Módosítás 61
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hatékonyan használják fel az 
idegenforgalomra szánt európai alapokat, 
egyrészt munkahelyteremtésre, másrészt 
pedig az ágazati kkv-k 
versenyképességének fokozására;

Or. ro

Módosítás 62
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6c. felhívja a figyelmet, hogy az 
idegenforgalom fejlesztése a közlekedési 
infrastruktúrától is függ, ezért felkéri a 
tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként 
az ilyen infrastruktúrák fejlesztését és az 
intermodalitást;

Or. ro


