
AM\855647PL.doc PE456.996v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/2206(INI)

4.2.2011

POPRAWKI
1 - 62

Projekt opinii
Jorgo Chatzimarkakis
(PE454.422v01-00)

w sprawie Europy, najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie –
nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego
(2010/2206(INI))



PE456.996v01-00 2/36 AM\855647PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\855647PL.doc 3/36 PE456.996v01-00

PL

Poprawka 1
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie;

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii i że te technologie rozwiną się 
dzięki szerokopasmowemu Internetowi,
który należy założyć na wszystkich 
terytoriach i którego stosowanie powinno 
przynieść korzyści wszystkim strukturom 
turystycznym, niezależnie od ich 
wielkości; dodaje, że inne nowe 
technologie również umożliwią trwałe 
zarządzanie budynkami i zasobami, aby 
uczestniczyć w rozwoju turystyki 
szanującej środowisko naturalne i lokalną 
działalność; zachęca państwa 
członkowskie i samorządy lokalne do 
wymiany wiedzy, doświadczeń i 
najlepszych wzorców w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie;

Or. fr

Poprawka 2
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
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stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie;

stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; przypomina, że wysokiej 
jakości rynek turystyczny 
wyspecjalizowany w nowych sektorach 
zapotrzebowania wymaga wysoko 
wykwalifikowanej siły roboczej 
wyszkolonej odpowiednio do nowych 
wymogów; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie i lepszego dostosowania 
zapotrzebowania w sektorze do obecnych 
programów szkoleniowych; zachęca 
Komisję, aby promowała udział sektora 
turystycznego w programie Leonardo;

Or. es

Poprawka 3
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez
stosowanie najlepszych dostępnych
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym
w całej Europie;

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez
zwiększenie kompetencji zawodowych tak, 
aby ułatwić przystosowanie do nowych
technologii; podkreśla, że należy 
promować i uzupełniać programy unijne, 
aby wspierać szkolenia zawodowe w 
sektorze turystycznym;

Or. it
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Poprawka 4
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie;

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie, lecz nadal pozostawia 
państwom członkowskim swobodę 
analizowania dyplomów i kwalifikacji 
zagranicznych w świetle własnych norm 
krajowych i decydowania, czy w związku z 
tym należy je uznać;

Or. nl

Poprawka 5
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; podkreśla znaczenie 
wzajemnego uznawania dyplomów 
i kwalifikacji w sektorze turystycznym 
w całej Europie;

1. zwraca uwagę, że konkurencyjność 
europejskiego sektora turystycznego 
można zagwarantować jedynie poprzez 
stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii, dlatego też należy wymieniać 
się umiejętnościami, doświadczeniem i 
najlepszymi praktykami w sektorze 
turystycznym; zachęca wobec tego do 
przyjęcia podejścia opartego na 
„inteligentnej specjalizacji”, w ramach 
którego regiony skupią się na swoich 
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względnych siłach, które pozwolą im 
dążyć do doskonałości; podkreśla 
znaczenie wzajemnego uznawania 
dyplomów i kwalifikacji w sektorze 
turystycznym w całej Europie;

Or. en

Poprawka 6
Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że usługi cyfrowe mogą 
ułatwić Europie pełne wykorzystanie 
rynku wewnętrznego, co otworzyłoby 
przed europejskim sektorem turystycznym 
nowe możliwości; domaga się prawdziwej 
polityki dążącej do utworzenia jednolitego
rynku cyfrowego, dzięki któremu usługi 
online w Europie staną się bardziej 
konkurencyjne, dostępne, transgraniczne i 
przejrzyste, zapewniając przy tym możliwie 
jak najwyższą ochronę konsumentów; 
wzywa instytucje UE, aby do 2013 r. 
usunęły główne bariery regulacyjne i 
administracyjne utrudniające
transgraniczne transakcje internetowe; 
zachęca Komisję, aby kontynuowała 
trwającą obecnie ocenę wspólnotowego 
dorobku prawnego w zakresie jednolitego
rynku cyfrowego oraz aby zaproponowała 
konkretne środki legislacyjne dotyczące 
głównych utrudnień;

Or. es
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Poprawka 7
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. proponuje, aby utworzyć 
obserwatorium turystyki europejskiej i 
śródziemnomorskiej, które mierzyłoby 
osiągnięcia turystyki europejskiej,
skupiając się szczególnie na wymianach 
dobrych wzorców w zakresie nowych form 
turystyki obywatelskiej, szanującej 
środowisko naturalne, wartości 
regionalne, lokalne kultury i 
społeczeństwa; podkreśla konieczność 
wspierania takich rodzajów turystyki jak 
pokoje gościnne, agroturystyka, turystyka 
ekologiczna, couchsurfing, turystyka 
kulturowa itp.;

Or. fr

Poprawka 8
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do państw członkowskich, 
aby wspierały planowanie przestrzenne 
uniemożliwiające powstawanie 
spekulacyjnych przedsiębiorstw 
turystycznych, które wpływają negatywnie 
na ochronę przyrody oraz dziedzictwo
kulturalno-historyczne, nie integrują się z 
lokalnymi społecznościami, ani nie 
uczestniczą w ich działalności;

Or. pt
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Poprawka 9
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. domaga się wprowadzenia do 
przyszłego programu konkurencyjności i 
innowacji obszernego rozdziału 
dotyczącego turystyki, który pozwoli 
wspierać nowe, energooszczędne i 
przyjazne dla środowiska technologie, a 
także usługi informatyczne, testowanie 
nowych podejść do zrównoważonej 
turystyki na konkretnych obszarach 
geograficznych, aby zrównoważyć 
turystykę w miejscowościach 
kąpieliskowych, tworzenie klastrów 
turystyki, finansowanie 
eksperymentalnych nowych kierunków 
turystycznych, w szczególności 
transgranicznych, przy wsparciu ze strony 
zainteresowanych samorządów lokalnych; 

Or. fr

Poprawka 10
Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący platformy „TIK i 
turystyka”, aby ułatwić sektorowi turystyki  
i przedsiębiorstwom turystycznym 
dostosowanie do zmian na rynku nowych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. es
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Poprawka 11
Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że aby zwiększyć zaufanie 
do otoczenia cyfrowego i umożliwić
europejskiemu sektorowi turystycznemu 
wykorzystanie wszystkich możliwości, 
jakie oferuje otoczenie cyfrowe, należy 
poinformować wszystkich Europejczyków 
o podstawowych prawach i obowiązkach 
cyfrowych sporządzając europejską kartę 
praw obywateli i konsumentów w 
otoczeniu cyfrowym, ujednolicając i 
aktualizując, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
wspólnotowy dorobek prawny; uważa, że 
w takiej karcie należy ujednolicić 
wspólnotowy dorobek prawny i zapisać w 
niej w szczególności prawa użytkowników 
dotyczące ochrony życia prywatnego, praw 
użytkowników wymagających szczególnej 
ochrony oraz treści na nośniku cyfrowym;

Or. es

Poprawka 12
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, ze należy chronić zawody 
turystyczne i podkreślać ich znaczenie; 
uważa, ze należy zwrócić szczególną 
uwagę na szkolenie pracowników sektora 
w zakresie języków, stosowania Internetu 
oraz elektronicznych systemów 
przetwarzania informacji; nawołuje do 
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utworzenia specjalistycznego dyplomu 
master z turystyki, na wzór dyplomu 
Uniwersytetu Euro-Śródziemnomorskiego 
(EMUNI), oraz rodzajów szkoleń 
mających związek z potrzebami 
przedsiębiorstw; 

Or. fr

Poprawka 13
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego;

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego; w związku z tym zwraca się 
do Komisji o utworzenie wirtualnego 
obserwatorium turystyki, pozostającego w 
kontakcie nie tylko z instytutami 
badawczymi, lecz również z 
przedsiębiorstwami i władzami 
publicznymi, aby wspierać badania rynku, 
stosując systemy konkurencyjnej 
inteligencji, dostarczać przedsiębiorstwom 
i organom administracji publicznej 
prospekcyjnych informacji o zmianach 
podaży i popytu oraz ułatwiać 
przedsiębiorstwom i sektorowi 
publicznemu zajmowanie lepszych 
strategicznych pozycji; 

Or. es

Poprawka 14
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego;

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego; stwierdza, że handel 
elektroniczny stał się najważniejszym 
sposobem poszukania i wybierania
kierunków turystycznych; ubolewa nad 
przewagą wielkich zagranicznych centrali 
zakupujących i nad zapóźnieniami
Europy w tej dziedzinie; sugeruje, aby 
rozważyć możliwość utworzenia 
europejskiej metawyszukiwarki 
turystycznej i kontynuować badania w 
dziedzinie zabezpieczenia płatności 
elektronicznych;

Or. fr

Poprawka 15
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego;

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego; popiera utworzenie 
platformy technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie turystyki, 
aby ułatwić przedsiębiorstwom 
turystycznym dostosowanie się do rozwoju 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i umożliwić tym 
przedsiębiorstwom, a w szczególności 
MŚP, przyspieszenie i rozwinięcie 
narzędzi i usług społeczeństwa 
informacyjnego, a także aby przyczynić się 
do zwiększenia konkurencyjności sektora;
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Or. lt

Poprawka 16
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego;

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego; podkreśla, że turystykę 
należy uważać za czynnik rozwoju 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, który może przyczynić 
się do zwiększenia spójności terytorialnej; 

Or. pt

Poprawka 17
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że lepsza koordynacja 
działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego;

2. uważa, że lepsze wykorzystanie 
innowacyjnych towarów i usług w 
dziedzinie turystyki przyniesie korzyści w 
zakresie zrównoważonego rozwoju sektora 
turystycznego, szczególnie w zależności od 
stosunku między TIK a turystyką;

Or. it
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Poprawka 18
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. turystyka jest silnie uzależniona od 
klimatu, który wpływa na okres trwania i 
jakość sezonów turystycznych, a 
jednocześnie przyczynia się ona do zmian 
klimatu ze względu na emisje gazów
cieplarnianych wydzielanych głównie 
przez transport i miejsca zakwaterowania 
turystów; zauważa, że sektor może 
odgrywać ważną rolę w realizacji 
unijnych celów dzięki polityce
energetycznej skupiającej się na 
budynkach; zwraca się do państw 
członkowskich i Komisji Europejskiej, aby 
zachęcała sektor turystyki do 
przyjmowania strategii w zakresie 
wydajności energetycznej i 
wykorzystywania energii odnawialnych; 

Or. es

Poprawka 19
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że działalność związana z 
turystyką, prowadzona w zrównoważony 
sposób, może być źródłem trwałych 
dochodów dla lokalnych gospodarek, w 
szczególności w regionach mniej 
rozwiniętych, oraz sposobem wspierania 
stałego zatrudnienia dającego określone 
prawa, wspierania innego rodzaju 
ubocznej i pomocniczej działalności 
gospodarczej, chroniąc przy tym 
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dziedzictwo krajobrazowe, kulturalno-
historyczne i środowisko;

Or. pt

Poprawka 20

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że większa równowaga 
oznacza lepszą jakość i większe
zadowolenie klientów; w związku z tym 
wyraża zadowolenie z inicjatyw podjętych 
przez Komisję w celu opracowania 
wskaźników zrównoważonego 
zarządzania, karty zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki oraz strategii na 
rzecz zrównoważonej turystyki 
nadmorskiej i morskiej;

Or. en

Poprawka 21
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że sektor turystyki powinien 
przyczyniać się do rozwoju regionalnego 
przemysłu, który jest z nią związany 
poprzez zarządzanie rozwojem 
gospodarczym i zatrudnieniem na 
poziomie regionalnym, i podkreśla, że 
należy przyjąć przekrojowe podejście w 
zakresie polityki i funduszy 
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wspólnotowych w odniesieniu do sektora, 
a także utworzyć specjalny program 
uzupełniający działanie państw 
członkowskich, aby wspierać sektor i 
synergię między poszczególnymi 
zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczo-społecznymi;

Or. pt

Poprawka 22
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. stwierdza, że innowacji w sektorze 
turystyki dokonuje się często za 
pośrednictwem współpracy, stowarzyszeń i 
tworzenia sieci w dziedzinach takich jak 
technologie, marketing, dystrybucja i 
mobilność zasobów ludzkich; zwraca się 
do Komisji o zdecydowane wspieranie 
udziału sektora turystyki w ramowych 
programach na rzecz konkurencyjności i 
innowacji;

Or. es

Poprawka 23
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 
promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 
promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
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promocji turystyki; promocji turystyki; podkreśla również, że 
jeśli Europa chce pozostać popularnym
kierunkiem turystycznym i utrzymać
konkurencyjność, należy zagwarantować, 
że europejskie usługi turystyczne będą 
spełniały wspólne minimalne 
zadowalające wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa, niezawodności i 
dostępności, w szczególności odnośnie do
systemów przeciwpożarowych;

Or. en

Poprawka 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się
promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi w zakresie
promocji turystyki;

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; podkreśla, 
że rozwinięcie europejskiej turystyki 
pozasezonowej jest elementem mającym 
wpływ na konkurencyjność tego sektora; 
domaga się przeprowadzenia szeroko 
zakrojonej kampanii promującej turystykę 
europejską w Europie i na świecie oraz
ściślejszą współpracę między państwami 
członkowskimi w zakresie promowania
turystyki, szanując jednocześnie wolę 
krajowych i lokalnych organów w 
miejscowościach turystycznych, które 
chcą się promować na własną rękę;

Or. fr

Poprawka 25
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga 
się promocji turystyki we wszystkich 
krajach UE oraz ściślejszej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi w 
zakresie promocji turystyki;

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie;

Or. it

Poprawka 26
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 
promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
promocji turystyki;

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 
promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
promocji turystyki; podkreśla znaczenie, 
jakie ma wyeksponowanie Europy na 
skalę światową jako kierunku 
turystycznego, opierając się na bogactwie 
jej dziedzictwa kulturalno-historycznego i 
folklorystycznego;

Or. el

Poprawka 27
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 
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promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
promocji turystyki;

promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
promocji turystyki; odnotowuje ogromne 
możliwości turystyczne istniejące w 
poszczególnych regionach, które mogą 
zaoferować wakacje w niskiej cenie, co 
może być korzystne zarówno dla 
konsumentów, jaki i dla sektora turystyki;

Or. en

Poprawka 28
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie; domaga się 
promocji turystyki we wszystkich krajach 
UE oraz ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
promocji turystyki;

3. podkreśla potrzebę zróżnicowania oferty 
usług turystycznych w Europie i 
wspierania rozwoju turystyki 
zrównoważonej, odpowiedzialnej i 
wysokiej jakości; domaga się promocji 
turystyki we wszystkich krajach UE oraz 
ściślejszej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
promocji turystyki;

Or. lt

Poprawka 29
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. przyznaje, że duże odległości, jakie 
dzielą w Unii Europejskiej w 
szczególności państwa członkowskie 
położone na krańcach północnych i 
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południowych, i podkreśla w szczególności 
znacznie, jakie ma dla turystyki w Europie 
ruch lotniczy, również pochodzący z 
państw trzecich; w związku z tym domaga 
się, aby Komisja unikała nakładania na 
europejskie linie lotnicze zbytnich 
obciążeń prawnych, które zwiększyłyby 
trudności tych linii w kontekście 
światowej konkurencji;

Or. en

Poprawka 30
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. jest świadomy tego, że główne 
wyzwania związane ze zrównoważoną 
turystyką wymagają zmniejszenia 
sezonowości zapotrzebowania, 
zwiększenia dobrobytu i jakości życia 
lokalnych społeczności, zmniejszenia 
wpływu, jaki wywiera wykorzystanie 
zasobów i tworzenie odpadów, a także 
ochrony i promowania dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego;

Or. pt

Poprawka 31
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że ze względu na 
przewidywane na najbliższe lata zmiany 
klimatu należy oczekiwać dużych zmian w 
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środowisku naturalnym, takich jak 
podniesienie poziomu mórz i temperatur 
oraz zaostrzone susze, oraz że zmiany 
klimatu w regionie śródziemnomorskim 
dotkną najpierw turystykę;

Or. el

Poprawka 32

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się o kontynuację prac w 
sektorze turystyki zmierzających do 
ustanowienia kryteriów odniesień, norm i 
certyfikacji, w tym kryteriów społecznych i 
dotyczących środowiska, oraz o 
wspieranie i ułatwianie także ich 
stosowania przez przedsiębiorstwa 
turystyczne;

Or. en

Poprawka 33
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że należy rozwijać przemysł 
turystyczny w zależności od kryteriów 
dotyczących zrównoważonego charakteru
w sektorach związanych z turystyką oraz 
pragnie utworzyć sieci wymiany 
informacji oraz sieci wymiany technologii 
i dobrych wzorców między państwami 
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członkowskimi;

Or. it

Poprawka 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, ze możliwości turystyki 
sportowej, kulturowej, w miejscowościach 
kąpieliskowych i turystyki społecznej są 
niewystarczająco wykorzystane i zwraca 
się do państw członkowskich o stworzenie 
warunków umożliwiających rozwój takich
rodzajów turystyki;

Or. ro

Poprawka 35
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. odnotowuje wybuchy wulkanu 
Eyjafjallajökull na Islandii, które miały
miejsce w ubiegłym roku i w wyniku 
których zamknięto przestrzeń lotniczą, co 
spowodowało duże zakłócenia dla linii 
lotniczych i pasażerów; uważa, że 
bezpieczeństwo nie uzasadnia 
wystarczająco dużych kosztów 
poniesionych przez sektor lotniczy i całą 
gospodarkę Unii Europejskiej; w związku 
z tym zaleca Unii, aby dokonała przeglądu 
swoich procedur, dopasowała je do 
wzorców stosowanych w pozostałych 
częściach świata i pozostawiła liniom 
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lotniczym odpowiedzialność za uporanie 
się z ewentualnym zagrożeniem, jakie 
stwarzają popioły wulkanów, ponieważ  
linie lotnicze są najlepiej do tego 
przygotowane w ramach systemów 
zarządzania bezpieczeństwem, podobnie 
jak dzieje się to w przypadku piorunów lub 
złych warunków pogodowych; 

Or. en

Poprawka 36
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3c. stwierdza, że europejski system 
kontroli ruchu powietrznego jest od 
dziesiątek lat rozczłonkowany i 
nieskuteczny oraz że skuteczniejsze 
zarządzanie systemem pozwoliłoby liniom 
lotniczym zmniejszyć koszty o około 
3,3 mld EUR rocznie, zwiększyć 
konkurencyjność i bezpieczeństwo, a także 
uniknąć wydzielania 16 mln ton 
niepotrzebnych emisji CO2; z 
zadowoleniem przyjmuje drugi pakiet 
przepisów dotyczących jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej (SES 
II), który przewiduje ważne instrumenty 
umożliwiające utworzenie w Europie 
jednolitej przestrzeni powietrznej 
począwszy od 2012 r.; w związku z tym 
zwraca się do Komisji Europejskiej, aby 
zadbała o udostępnienie niezbędnych 
publicznych środków finansowych na 
rozwinięcie europejskiego systemu 
kontroli przestrzeni powietrznej nowej 
generacji (SESAR), zainicjowanego jako 
techniczna część SES, aby czerpać dalsze 
korzyści, oprócz korzyści płynących z SES, 
tak aby system ten przybrał postać 
publiczno-prywatnego partnerstwa, co 
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pozwoli urzeczywistnić czerpane z niego 
korzyści bez koniczności podejmowania 
dodatkowego ryzyka finansowego przez 
linie lotnicze;

Or. en

Poprawka 37
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że z uwagi na zmiany 
demograficzne największe możliwości 
znacznego rozwoju w przyszłości ma 
turystyka zdrowotna; uważa, że europejski 
certyfikowany system norm jakości i 
kontroli w tej dziedzinie, taki jak system 
„blue cross” dla urządzeń medycznych lub 
wellness, np. w hotelach oferujących 
zabiegi zdrowotne, na przykład badania 
lekarskie, znacząco poprawiłby 
konkurencyjność europejskiej turystyki 
zdrowotnej;

4. jest zdania, że z uwagi na zmiany 
demograficzne największe możliwości 
znacznego rozwoju w przyszłości ma 
turystyka zdrowotna; uważa, że europejski 
certyfikowany system norm jakości i 
kontroli w tej dziedzinie, taki jak system 
„blue cross” dla urządzeń medycznych lub 
wellness, np. w hotelach oferujących 
zabiegi zdrowotne, na przykład badania 
lekarskie, znacząco poprawiłby 
konkurencyjność europejskiej turystyki 
zdrowotnej; podkreśla, że, aby poprawić 
sytuację, należy wyznaczyć wyraźne 
minimalne wymogi dotyczące sprawdzania 
historii zdrowia, przekazywania 
pacjentom informacji, reklamy i 
świadczenia na rynku usług w zakresie 
chirurgii estetycznej, szkolenia 
usługodawców w dziedzinie 
zdrowia/chirurgii (w granicach 
obowiązującego prawa), a także wymogi 
dotyczące wszystkich usług w zakresie 
kontroli i doradztwa oraz przejrzystych i 
sprawiedliwych mechanizmów 
rozpatrywania skarg i rozwiązywania 
sporów;

Or. en
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Poprawka 38
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że z uwagi na zmiany 
demograficzne największe możliwości 
znacznego rozwoju w przyszłości ma 
turystyka zdrowotna; uważa, że europejski 
certyfikowany system norm jakości i 
kontroli w tej dziedzinie, taki jak system
„blue cross” dla urządzeń medycznych lub 
wellness, np. w hotelach oferujących 
zabiegi zdrowotne, na przykład badania 
lekarskie, znacząco poprawiłby 
konkurencyjność europejskiej turystyki 
zdrowotnej;

4. jest zdania, że z uwagi na zmiany 
demograficzne największe możliwości 
znacznego rozwoju w przyszłości ma 
turystyka zdrowotna i mająca na celu 
poprawę samopoczucia; uważa, że 
europejski certyfikowany system norm 
jakości i kontroli w tej dziedzinie, taki jak 
system „blue cross” dla urządzeń 
medycznych lub wellness, np. w hotelach 
oferujących zabiegi zdrowotne, na 
przykład badania lekarskie, znacząco 
poprawiłby konkurencyjność europejskiej 
turystyki zdrowotnej; w związku z tym
proponuje, aby rozwijać działalność 
wodoleczniczą i uczynić z niej europejską 
specjalność;

Or. fr

Poprawka 39
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że z uwagi na zmiany 
demograficzne największe możliwości 
znacznego rozwoju w przyszłości ma 
turystyka zdrowotna; uważa, że europejski 
certyfikowany system norm jakości i 
kontroli w tej dziedzinie, taki jak system
„blue cross” dla urządzeń medycznych lub 
wellness, np. w hotelach oferujących 
zabiegi zdrowotne, na przykład badania 
lekarskie, znacząco poprawiłby 
konkurencyjność europejskiej turystyki 

4. jest zdania, że z uwagi na starzenie się 
społeczeństwa europejskiego największe 
możliwości znacznego rozwoju 
w przyszłości ma turystyka zdrowotna; 
uważa, że europejski certyfikowany system 
norm jakości i kontroli w tej dziedzinie, 
taki jak system „blue cross” dla urządzeń 
medycznych lub wellness, np. w hotelach 
oferujących zabiegi zdrowotne, na 
przykład badania lekarskie, znacząco 
poprawiłby konkurencyjność europejskiej 
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zdrowotnej; turystyki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 40
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy wspierać 
europejską turystkę biznesową w Unii i na 
świecie ze względu na znaczenie 
gospodarcze, jakie ma taka turystyka dla 
niektórych miejscowości w Europie, oraz 
ze względu na usługi związane z 
goszczeniem i organizacją targów, 
salonów kongresów i innych imprez 
branżowych (hotelarstwo, gastronomia, 
handel, transport, agencje komunikacyjne 
i organizujące imprezy itp.);

Or. fr

Poprawka 41
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy rozwinąć i 
zróżnicować ofertę turystyczną opartą na 
„europejskim znaku turystycznym”, a 
także uzupełnić strategie turystyczne w 
zakresie dziedzictwa przyrodniczego 
poprzez utworzenie i przyznawanie 
oznaczeń jakości odróżniających 
europejskie kierunki turystyczne od 
innych międzynarodowych kierunków;
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Or. it

Poprawka 42
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że przy opracowywaniu 
europejskiej karty zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki należy wziąć 
pod uwagę zalecenia polityczne 
międzynarodowej grupy roboczej ds. 
zrównoważonej turystyki, utworzonej w 
ramach procesu z Marakeszu, a w 
szczególności przyjmowanie przez 
turystykę zrównoważonych metod 
konsumpcji i produkcji oraz podejścia 
opartego na cyklu życia łańcucha wartości 
w turystyce; pragnie, aby europejska 
strategia zrównoważonej i konkurencyjnej 
turystyki uzupełniała działania 
prowadzone w ramach światowego 
partnerstwa na rzecz zrównoważonej 
turystyki;

Or. fr

Poprawka 43
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla gospodarcze znaczenie 
turystyki zakupowej, ponieważ zakup 
luksusowych produktów jest głównym 
powodem, dla jakiego wielu turystów, 
szczególnie z Azji, odwiedza Unię 
Europejską, której przedsiębiorstwa i 
marki są światowymi liderami w sektorze 
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luksusowych produktów; podkreśla, że 
taka forma turystyki bardzo prężnie 
rośnie, lecz inne międzynarodowe 
kierunki turystyczne stanowią dla Unii 
Europejskiej silną konkurencję; zaleca 
wobec tego, aby wraz z przedstawicielami 
sektora luksusowych produktów rozważyć 
nowe środki i oferty, które pozwolą Unii 
Europejskiej utrzymać atrakcyjność i 
konkurencyjność;

Or. fr

Poprawka 44
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu i 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, takie jak elastyczny czas 
pracy;

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu i 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym;

Or. pt

Poprawka 45
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz 
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zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu i 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, takie jak elastyczny czas 
pracy;

samorządów terytorialnych; uważa zatem, 
że ramy legislacyjne powinny być bardziej 
przyjazne dla biznesu i uwzględniać 
specyficzne potrzeby przedsiębiorstw 
działających w sektorze turystycznym, 
takie jak elastyczny czas pracy, 
przestrzegając przy tym prawa pracy;

Or. fr

Poprawka 46
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu i
uwzględniać specyficzne potrzeby
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, takie jak elastyczny czas
pracy;

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu, podkreśla 
potrzebę podtrzymania poziomu 
zatrudnienia w tym sektorze i
uwzględnienia specyficznych potrzeb
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, a także elastycznych zasad 
organizacji czasu pracy;

Or. en

Poprawka 47
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne powinny być 

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
mmikroprzedsiębiorstw i MŚP; uważa 
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bardziej przyjazne dla biznesu i 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, takie jak elastyczny czas 
pracy;

zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu i 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, takie jak elastyczny czas 
pracy;

Or. it

Poprawka 48
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne powinny być 
bardziej przyjazne dla biznesu i 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
turystycznym, takie jak elastyczny czas
pracy;

5. podkreśla, że opracowując politykę 
turystyczną w Europie, należy docenić rolę 
przedsiębiorstw, w tym MŚP; uważa 
zatem, że ramy legislacyjne i fiskalne
powinny być bardziej przyjazne dla tych 
przedsiębiorstw i uwzględniać specyficzne 
potrzeby przedsiębiorstw działających 
w sektorze turystycznym, takie jak
elastyczne zasady organizacji czasu pracy;

Or. lt

Poprawka 49
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że najbardziej oddalone 
regiony oraz kraje i terytoria zamorskie,
ze względu na położenie geograficzne, są 
wizytówką Unii Europejskiej na świecie i 
doskonale pasują do pewnych propozycji 
Komisji Europejskiej, w szczególności 
rozwoju turystyki pozasezonowej dla 
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obywateli Unii; zauważa, że najbardziej 
oddalone regiony dają również krajom 
położonym w ich pobliżu, takim jak Stany 
Zjednoczone, Kanada i kraje grupy BRIC, 
a w szczególności Brazylia, możliwość 
zapoznania się ze specyfiką turystyki na 
terytorium europejskim, która łączy w 
sobie bezpieczeństwo podróżowania, 
infrastruktury sanitarne oraz wysoką 
jakość zaplecza hotelowo-
gastronomicznego;

Or. fr

Poprawka 50
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że zawody związane z turystyką
powinny podlegać systemom prawnym 
chroniącym prawa pracowników, 
promującym wysokiej jakości miejsca 
pracy i kwalifikacje pracowników sektora, 
co oznacza między innymi dostosowane 
szkolenia zawodowe, poprawę warunków
pracy, promowanie trwałych stosunków 
umownych oraz sprawiedliwe i godne
wynagrodzenia;

Or. pt

Poprawka 51
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy wspierać 
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konkurencyjność przedsiębiorstw 
działających w sektorze przemysłu 
turystycznego za pomocą nowych 
instrumentów finansowych w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, aby 
wspierać zrównoważoną ofertę 
turystyczną opartą na innowacjach;

Or. it

Poprawka 52
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy zwiększyć 
zauważalność ekologicznego 
oznakowania, które jest europejskim 
oznakowaniem zrównoważonej turystyki, 
podkreślając znaczenie zaplecza 
turystycznego szeroko wykorzystującego 
energię odnawialną oraz technologie i 
materiały gwarantujące wysoką 
efektywność energetyczną; 

Or. it

Poprawka 53
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie, jakie ma 
stosowanie nowych technologii i handlu 
elektronicznego, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
przedsiębiorstw rodzinnych i sezonowych 
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w sektorze turystyki, aby promować 
wartość wytwarzanych przez nie 
produktów turystycznych i uwydatniać ich 
wartość;

Or. el

Poprawka 54
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że jest to sektor, który 
tworzy ponad 5% PKB Unii Europejskiej i 
w związku z tym uważa, ze należy 
koniecznie nasilić analizy wpływu 
wspólnotowych przepisów prawnych na 
sektor turystyki;

Or. es

Poprawka 55
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczenie, jakie ma 
promowanie dobrowolnego europejskiego 
ekologicznego oznakowania europejskich 
ośrodków turystycznych, aby wspierać 
zrównoważone podejście sektora turystyki 
do środowiska i energetyki;

Or. el
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Poprawka 56
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że należy ujednolicić normy 
klasyfikacji zaplecza hotelowego według 
wspólnych dla całej Europy wzorców i 
kryteriów oceny;

Or. it

Poprawka 57
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5c. proponuje, aby utworzyć stronę 
internetową/wspólne obserwatorium 
europejskie, którego zadaniem będzie 
sporządzanie map i promowanie 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego 
Europy (w tym pomniki i regiony Europy 
posiadające znak europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, figurujące na 
liście światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO, posiadające„niebieską flagę” 
przyznawaną plażom, itp.); 

Or. el

Poprawka 58
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje, aby rozważyć możliwość 
utworzenia euro-śródziemnomorskiej 
organizacji na rzecz współpracy i rozwoju 
turystyki, aby uczynić z Morza 
Śródziemnego jedną przestrzeń 
statystyczną, przeprowadzać analizy, które 
będą służyć przedsiębiorstwom i organom 
publicznym za wskaźniki przy 
podejmowaniu decyzji, promować 
określone kierunki turystyczne, tworzyć 
sieci ośrodków szkoleniowych dla 
zawodów sektora turystyki;

Or. fr

Poprawka 59
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w sprawozdaniu za rok 
2003 w sprawie bezpieczeństwa usług 
świadczonych konsumentom Komisja 
uznała bezpieczeństwo usług i usług 
związanych ze sportem i wypoczynkiem za 
priorytet, lecz ubolewa, że nie podjęto w 
związku z tym żadnych działań; w tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
utworzenie europejskich ram 
legislacyjnych bezpieczeństwa usług;

Or. en

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o jak najszybszą 
zmianę dyrektywy 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i 
wycieczek i o szybkie przyjęcie zmienionej 
wersji, ponieważ jedna trzecia skarg, jakie 
wpłynęły do sieci Solvit dotyczy 
nieprzestrzegania praw pasażerów, a 
należy tych praw przestrzegać;

Or. ro

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o skuteczne 
wykorzystywanie europejskich funduszy 
przeznaczonych na turystykę, zarówno aby 
tworzyć nowe miejsca pracy, jak i 
zwiększać konkurencyjność MŚP w 
sektorze turystyki;

Or. ro

Poprawka 62
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca uwagę na fakt, że rozwój 
turystyki jest uzależniony od 
infrastruktury transportowej i zachęca 
państwa członkowskie, aby potraktowały 
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priorytetowo ulepszenie tej infrastruktury 
i intermodalności środków transportu;

Or. ro


