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Amendamentul 1
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 
subliniază importanța recunoașterii 
reciproce a diplomelor și calificărilor în 
sectorul turismului în toată Europa;

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și că aceste tehnologii se vor 
dezvolta grație internetului în bandă largă 
pe care ar trebui să îl punem în practică 
în toate teritoriile și de a cărui utilizare ar 
trebui să profite toate structurile turistice, 
indiferent de dimensiune; adaugă faptul 
că alte noi tehnologii vor permite o 
gestiune durabilă a clădirilor și resurselor 
în vederea participării la dezvoltarea unui 
turism care să respecte mediul și 
activitățile locale; invită statele membre și 
colectivitățile locale să facă schimb de 
competențe, experiență și bune practici în 
domeniul turismului; subliniază importanța 
recunoașterii reciproce a diplomelor și 
calificărilor în sectorul turismului în toată 
Europa;

Or. fr

Amendamentul 2
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 
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subliniază importanța recunoașterii 
reciproce a diplomelor și calificărilor în 
sectorul turismului în toată Europa;

reamintește că o piață turistică de calitate 
și specializată în noile sectoare ale cererii 
implică o forță de muncă cu înalte 
calificări și adaptată noilor cerințe; 
subliniază importanța recunoașterii 
reciproce a diplomelor și calificărilor în 
sectorul turismului în toată Europa, 
precum și a unui grad mai mare de 
corespondență între cererea din acest 
sector și programele de formare actuale; 
încurajează Comisia să promoveze 
participarea sectorului turistic la 
programul Leonardo;

Or. es

Amendamentul 3
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui 
împărtășite; subliniază importanța 
recunoașterii reciproce a diplomelor și 
calificărilor în sectorul turismului în toată 
Europa;

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin îmbunătățirea competențelor 
profesionale, astfel încât să faciliteze 
adaptarea acestora la noile tehnologii; 
subliniază necesitatea promovării și a 
completării programelor Uniunii, în 
vederea favorizării formării profesionale
în sectorul turismului;

Or. it

Amendamentul 4
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 
subliniază importanța recunoașterii 
reciproce a diplomelor și calificărilor în 
sectorul turismului în toată Europa;

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 
subliniază importanța recunoașterii 
reciproce a diplomelor și calificărilor în 
sectorul turismului în toată Europa, dar 
asigură, întotdeauna, statelor membre 
libertatea de a analiza diplomele și 
calificările străine în raport cu normele 
naționale, precum și de a decide, în 
consecință, dacă acestea trebuie 
recunoscute;

Or. nl

Amendamentul 5
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 
subliniază importanța recunoașterii 
reciproce a diplomelor și calificărilor în 
sectorul turismului în toată Europa;

1. constată că competitivitatea sectorului 
turismului în Europa va fi garantată numai 
prin utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile și, prin urmare, competențele, 
experiența și cele mai bune practici în 
domeniul turismului ar trebui împărtășite; 
încurajează, așadar, o „abordare de 
specializare inteligentă” în cadrul căreia 
regiunile se vor concentra pe forțele 
proprii relative, care le vor permite să 
aspire la excelență; subliniază importanța 
recunoașterii reciproce a diplomelor și 
calificărilor în sectorul turismului în toată 
Europa;

Or. en



PE456.996v01-00 6/35 AM\855647RO.doc

RO

Amendamentul 6
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că serviciile digitale 
pot ajuta Europa să exploateze pe deplin 
piața internă, ceea ce s-ar concretiza prin 
oportunitățile oferite sectorului turismului 
european; solicită desfășurarea unei 
adevărate politici de creare a unei piețe 
unice digitale care să sporească 
caracterul competitiv, accesibil, 
transfrontalier și transparent al serviciilor 
online europene, asigurând cel mai 
ridicat nivel de protecție a 
consumatorilor; invită instituțiile UE să 
elimine, până în anul 2013, principalele 
obstacole, la nivelul reglementării și al 
administrării, din calea tranzacțiilor 
transfrontaliere online; invită Comisia să 
își deruleze evaluarea în curs a acquis-
ului comunitar vizând piața unică digitală 
și să propună măsuri legislative specifice 
referitoare la principalele piedici;

Or. es

Amendamentul 7
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. propune crearea unui observator al 
turismului european și mediteraneean 
care să măsoare performanțele turismului 
european, axându-se, în special, pe 
schimburile de bune practici ce vizează 
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noile forme de turism civil care respectă 
mediul, valorile locale, culturile locale și 
populațiile; insistă asupra necesității de a 
promova sisteme cum ar fi camere de 
hotel, turismul la fermă, cabane 
ecologice, schimburile de locuințe, coach 
surfing, turismul cultural etc.;

Or. fr

Amendamentul 8
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să promoveze 
o modalitate de amenajare a teritoriului 
care să contracareze apariția 
întreprinderilor de turism cu caracter 
speculativ, care au consecințe negative 
grave asupra protejării naturii și a 
patrimoniului istoric și cultural, prin 
faptul că nu se integrează în comunitățile 
locale și nu le implică în activitățile lor;

Or. pt

Amendamentul 9
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită introducerea unui capitol 
substanțial „turism” în cadrul unui viitor 
program „competitivitate și inovare” care 
să permită promovarea: noilor tehnologii 
ecologice și eficiente din punct de vedere 
energetic, precum și servicii informatice, 
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experimentarea de noi abordări cu privire 
la turismul durabil în zone geografice 
specifice, în vederea echilibrării 
turismului litoral, crearea de „clustere” 
(grupări) turistice, finanțarea 
experimentelor vizând noi zone de 
destinație, în special zone transfrontaliere 
și acordarea de sprijin colectivităților 
locale în cauză;

Or. fr

Amendamentul 10
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută propunerea Comisiei privind 
platforma „TIC și turism”, vizând 
facilitarea adaptării sectorului turistic și a 
întreprinderilor acestuia la evoluția pieței 
noilor tehnologii ale informației și 
comunicării;

Or. es

Amendamentul 11
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază faptul că, în vederea 
generării unui grad mai ridicat de 
încredere în mediul digital și pentru ca 
sectorul turistic european să poată profita 
de toate oportunitățile care îi sunt oferite 
de acest mediu, toți europenii trebuie să 
fie informați cu privire la drepturile și 
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obligațiile lor digitale fundamentale prin 
intermediul unei carte europene a 
drepturilor cetățenilor și consumatorilor î 
mediul digital care să consolideze și șă 
actualize acquis-ul comunitar, dacă este 
cazul; consideră că această cartă ar trebui 
să consolideze acquis-ul comunitar și să 
includă, în special, drepturile 
utilizatorilor privind protecția vieții 
private, drepturile utilizatorilor 
vulnerabili și conținutul digital;

Or. es

Amendamentul 12
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază necesitatea menținerii și 
valorificării meseriilor din domeniul 
turismului; propune să se acorde o atenție 
deosebită formării personalului din sector 
în ceea ce privește limbile străine, 
utilizarea internetului și a sistemelor 
electronice de procesare a informațiilor; 
încurajează crearea de cursuri de 
masterat pentru specializarea „turism”, 
cum ar fi cel din cadrul Universității 
Euro-mediteraneene EMUNI, precum și 
de filiere de formare care să servească 
nevoilor întreprinderilor;

Or. fr

Amendamentul 13
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2 



PE456.996v01-00 10/35 AM\855647RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic;

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic; prin 
urmare, solicită Comisiei să creeze un 
observator virtual al turismului care s-ar 
afla în legătură nu numai cu institutele de 
cercetare, ci și cu întreprinderile și 
autoritățile publice, în vederea promovării 
de studii de piață prin aplicarea de sisteme 
de informații concurențiale, a furnizării, 
de informații prospective privind evoluția 
ofertei și a cererii întreprinderilor și 
administrației publice, precum și a 
favorizării unei mai bune poziționări 
strategice a întreprinderilor și a sectorului 
public;

Or. es

Amendamentul 14
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic;

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic; constată 
că primul mijloc de căutare și de alegere a 
destinațiilor turistice este reprezentat de 
comerțul electronic; regretă faptul că 
marile centre de achiziții străine ocupă o 
poziție dominantă și că Europa se află în 
urmă în acest domeniu; sugerează să se 
analizeze posibilitatea creării unui 
megamotor european de căutare turistică 
și să se continue cercetarea în materie de 
securizare a plăților electronice;
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Or. fr

Amendamentul 15
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic;

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic; susține 
crearea unei platforme de tehnologii ale 
informației și comunicării în domeniul 
turismului pentru a facilita adaptarea 
întreprinderilor din sectorul turismului la 
evoluția tehnologișilor informației și 
comunicării, cu scopul de a permite 
întreprinderilor din domeniul turismului, 
în special IMM-urilor, să accelereze 
punerea în aplicare a instrumentelor și 
serviciilor societății informaționale și cu 
scopul de a contribui la competitivitatea 
sectorului;

Or. lt

Amendamentul 16
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic;

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic; 
subliniază faptul că turismul trebuie 
considerat ca factor de dezvoltare 
economică, socială și de mediu, capabil să 



PE456.996v01-00 12/35 AM\855647RO.doc

RO

contribuie la coeziunea teritorială;

Or. pt

Amendamentul 17
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai bună coordonare a 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
turismului va prezenta avantaje pentru 
sustenabilitatea sectorului turistic;

2. consideră că o mai bună utilizare a 
produselor și serviciilor inovatoare în 
domeniul turismului va prezenta avantaje 
pentru sustenabilitatea sectorului turistic, 
mai ales în funcție de relația dintre TIC și 
turism;

Or. it

Amendamentul 18
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. turismul este un sector tributar, în 
foarte mare măsură, climei, aceasta 
definind durata și calitatea sezoanelor 
turistice, și contribuie, în același timp, la 
schimbările climatice prin emisiile de gaze 
cu efect de seră generate, în principal, de 
transportul și cazarea turiștilor; atrage 
atenția asupra faptului că sectorul poate 
juca un rol important în realizarea 
obiectivelor Uniunii prin intermediul unei 
politici energetice axate pe clădiri; solicită 
statelor membre și Comisiei să promoveze 
adoptarea de strategii privind eficiența 
energetică și utilizarea de energii 
regenerabile în sectorul turistic;



AM\855647RO.doc 13/35 PE456.996v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 19
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă asupra faptului că activitățile 
legate de turism, aplicate în mod durabil, 
trebuie să constituie, pentru economiile 
locale, în special pentru regiunile 
defavorizate, o sursă durabilă de venituri 
și un mijloc de promovare a unei ocupări 
stabile a forței de muncă, care respectă 
drepturile lucrătorilor, precum și o 
modalitate de susținere a celorlalte 
activități economice din amonte și din 
aval, protejând și valorizând în același 
timp patrimoniul peisajer, cultural, istoric 
și de mediu;

Or. pt

Amendamentul 20

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că un grad mai mare 
de viabilitate înseamnă o mai bună 
calitate și o mai mare mulțumire din 
partea clienților; salută, prin urmare, 
inițiativele Comisiei în favoarea elaborării 
de indicatori de gestiune durabilă, a unei 
carte a turismului durabil și responsabil și 
a unei strategii pentru un turism de coastă 
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și maritim durabil;

Or. en

Amendamentul 21
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că sectorul turismului va 
trebui să contribuie la dezvoltarea 
industriei regionale asociate, gestionând 
dezvoltarea economică și ocuparea forței 
de muncă pe plan regional și subliniază 
necesitatea de a adopta o abordare 
transversală cu privire la sector în cadrul 
politicilor și a fondurilor comunitare, 
precum și de a crea un program comun 
specific, care să completeze acțiunea 
statelor membre, astfel încât să promoveze 
sectorul și sinergiile dintre diferiții agenți 
economici și sociali implicați;

Or. pt

Amendamentul 22
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că inovarea în sectorul 
turismului se realizează adesea prin 
cooperare, alianțe și crearea de rețele în 
domenii precum tehnologia, marketingul, 
distribuția și mobilitatea resurselor 
umane; solicită Comisiei să încurajeze cu 
fermitate participarea sectorului turistic 
la programul-cadru pentru competitivitate 
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și inovare;

Or. es

Amendamentul 23
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului;

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului; subliniază, de 
asemenea, faptul că, dacă Europa dorește 
să își mențină poziția de prim-plan ca 
destinație turistică și să rămână 
competitivă, este important să se 
garanteze respectarea de către serviciile 
turistice europene a cerințelor minime 
comune și acceptabile în materie de 
securitate, fiabilitate și accesibilitate, în 
special în ceea ce privește sistemele de 
protecție împotriva incendiilor;

Or. en

Amendamentul 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
insistă asupra ajustării sezoniere ca 
element determinant al competitivității 
sectorului turistic european; solicită
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promovare a turismului; realizarea unei mari campanii de 
promovare a turismului european în 
Europa și la nivel mondial, precum și o 
cooperare consolidată între statele membre 
în cadrul acțiunilor de promovare a 
turismului, respectând, în același timp, 
voința părților interesate din zonele de 
destinație naționale și locale de a 
comunica în nume propriu;

Or. fr

Amendamentul 25
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare 
consolidată între statele membre în cadrul 
acțiunilor de promovare a turismului;

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa;

Or. it

Amendamentul 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului;

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului; subliniază 
importanța evidențierii Europei ca 
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destinație turistică la scară mondială, pe 
baza bogăției patrimoniului său cultural, 
istoric și folcloric;

Or. el

Amendamentul 27
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului;

3. subliniază necesitatea diversificării
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului; ia act de 
numeroasele posibilități turistice existente 
în regiuni, care pot să propună vacanțe la 
prețuri scăzute, ceea ce poate fi benefic 
atât pentru consumatori, cât și pentru 
sectorul turismului;

Or. en

Amendamentul 28
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa; 
solicită promovarea la nivel european a 
turismului în UE și o cooperare consolidată 
între statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului;

3. subliniază necesitatea diversificării 
portofoliului de servicii turistice în Europa
și a promovării dezvoltării unui turism 
durabil, responsabil și calitativ; solicită 
promovarea la nivel european a turismului 
în UE și o cooperare consolidată între 
statele membre în cadrul acțiunilor de 
promovare a turismului;
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Or. lt

Amendamentul 29
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște că există distanțe lungi în 
Uniunea Europeană, mai ales între statele 
membre periferice din nord și din sud și 
subliniază, în consecință, importanța 
traficului aerian pentru turism în cadrul 
Uniunii, precum și în relație cu țările 
terțe; solicită, prin urmare, Comisiei să 
evite stabilirea de constrângeri legislative 
excesive pentru companiile aeriene 
europene, care nu ar face decât să 
sporească dificultățile acestora în 
contextul concurenței mondiale;

Or. en

Amendamentul 30
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este conștient de faptul că provocările 
esențiale legate de viabilitatea turismului 
implică o atenuare a caracterului sezonier 
al cererii, o îmbunătățire a nivelului 
prosperității și a calității vieții 
comunităților locale, o reducere a 
impactului utilizării resurselor și a 
producției de deșeuri, precum și 
protejarea și promovarea patrimoniului 
natural și cultural;
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Or. pt

Amendamentul 31
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de faptul că, din cauza 
schimbărilor climatice prevăzute în cursul 
anilor următori, sunt anticipate schimbări 
importante la nivelul mediului, precum 
creșterea nivelului mărilor, creșterea 
temperaturii și agravarea fenomenelor de 
secetă, și că turismul va fi primul sector 
vizat de schimbările climatice în regiunea 
mediteraneeană;

Or. el

Amendamentul 32

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită continuarea derulării de 
lucrări în sectorul turismului în vederea 
stabilirii de criterii de referință, de norme 
și de certificări, inclusiv criterii de mediu 
și sociale, precum și în vederea 
promovării și facilitării aplicării acestora 
de către întreprinderile din sectorul 
turismului;

Or. en
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Amendamentul 33
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a dezvolta 
industria turistică în funcție de criterii de 
viabilitate în sectoarele legate de turism și 
dorește să se creeze rețele de schimburi de 
informații, precum și rețele de schimburi 
de tehnologii și bune practici între statele 
membre;

Or. it

Amendamentul 34
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște potențialul insuficient 
exploatat al turismului sportiv, cultural, 
balnear și social și solicită statelor 
membre să asigure condițiile necesare 
dezvoltării acestora;

Or. ro

Amendamentul 35
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. ia act de erupțiile vulcanului 
Eyjafjallajökull din Islanda care au avut 
loc anul trecut și care au avut drept 
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consecință închiderea spațiului aerian, 
antrenând importante perturbări pentru 
companiile aeriene și pentru călători; 
consideră că impactul considerabil, la 
nivelul costurilor, pentru sectorul aerian 
și pentru economia Uniunii Europene în 
ansamblu nu a fost suficient justificat pe 
baza unor motive de securitate; 
recomandă, prin urmare, Uniunii să își 
revizuiască procedurile pentru a asigura 
conformarea acestora cu ceea ce se 
practică în restul lumii și pentru a atribui 
responsabilitatea tratării pericolelor 
potențiale create de cenușa vulcanică 
companiilor aeriene, care sunt cele mai în 
măsură să reacționeze la acestea, la fel ca 
și în cazul altor pericole, cum ar fi 
fulgerele sau vremea nefavorabilă, în 
cadrul sistemelor lor de gestiune a 
securității;

Or. en

Amendamentul 36
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. atrage atenția asupra faptului că 
sistemul european de gestionare a 
traficului aerian (ATM) suferă, de zeci de 
ani, de fragmentare și de ineficiență și că 
o gestiune mai eficace a sistemului ar 
permite reducerea costurilor pentru 
companiile aeriene cu aproximativ 
3,3 miliarde de euro pe an, creșterea 
nivelului de competitivitate a acestora, 
îmbunătățirea securității și evitarea a 
16 milioane de tone de emisii de CO2 
suplimentar; apreciază favorabil cel de al 
doilea pachet de măsuri „cerul unic 
european” (CUE II), care prevede 
instrumente esențiale pentru crearea unui 
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spațiu aerian unic în Europa începând cu 
2012; solicită, prin urmare, Comisiei să 
supravegheze, în cazul sistemului 
european de nouă generație pentru 
gestionarea traficului aerian (SESAR), 
lansat ca element tehnologic al CUE în 
vederea continuării asigurării de avantaje 
dincolo de CUE, ca finanțarea publică 
necesară să fie disponibilă pentru a 
susține punerea în aplicare a acestuia sub 
forma unui parteneriat public-privat, 
astfel încât avantajele să se materializeze 
fără asumarea numai de către companiile 
aeriene a unor riscuri financiare 
suplimentare; 

Or. en

Amendamentul 37
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. având în vedere schimbările 
demografice, consideră că turismul medical 
are cel mai mare potențial de a cunoaște o 
creștere semnificativă în viitor; este de 
opinie că un sistem european certificat de 
standarde și controale de calitate în acest 
domeniu, precum un sistem al crucii 
albastre pentru instituțiile medicale sau de 
wellness, de exemplu în hoteluri care oferă 
tratamente de sănătate cum ar fi controalele 
de sănătate, ar îmbunătăți semnificativ 
competitivitatea turismului medical 
european;

4. având în vedere schimbările 
demografice, consideră că turismul medical 
are cel mai mare potențial de a cunoaște o 
creștere semnificativă în viitor; este de 
opinie că un sistem european certificat de 
standarde și controale de calitate în acest 
domeniu, precum un sistem al crucii 
albastre pentru instituțiile medicale sau de 
wellness, de exemplu în hoteluri care oferă 
tratamente de sănătate cum ar fi controalele 
de sănătate, ar îmbunătăți semnificativ 
competitivitatea turismului medical 
european; pentru a realiza această 
îmbunătățire, subliniază necesitatea 
stabilirii unor cerințe minime clare pentru 
verificarea antecedentelor medicale, 
pentru comunicarea de informații 
pacienților, pentru publicitatea și 
comercializarea serviciilor de chirurgie 
estetică, pentru formarea prestatorului de 
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servicii medicale/chirurgului (în limitele 
impuse de legislația în vigoare), dar și 
pentru orice serviciu de monitorizare și 
consiliere, precum și stabilirea unor 
mecanisme transparente și echitabile de 
procesare a plângerilor și de soluționare a 
litigiilor;

Or. en

Amendamentul 38
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. având în vedere schimbările 
demografice, consideră că turismul medical 
are cel mai mare potențial de a cunoaște o 
creștere semnificativă în viitor; este de 
opinie că un sistem european certificat de 
standarde și controale de calitate în acest 
domeniu, precum un sistem al crucii 
albastre pentru instituțiile medicale sau de 
wellness, de exemplu în hoteluri care oferă 
tratamente de sănătate cum ar fi controalele 
de sănătate, ar îmbunătăți semnificativ 
competitivitatea turismului medical 
european;

4. având în vedere schimbările 
demografice, consideră că turismul medical 
și de relaxare are cel mai mare potențial de 
a cunoaște o creștere semnificativă în 
viitor; este de opinie că un sistem european 
certificat de standarde și controale de 
calitate în acest domeniu, precum un sistem 
al crucii albastre pentru instituțiile 
medicale sau de wellness, de exemplu în 
hoteluri care oferă tratamente de sănătate 
cum ar fi controalele de sănătate, ar 
îmbunătăți semnificativ competitivitatea 
turismului medical european; în acest 
context, propune derularea de activități de 
hidroterapie vizând transformarea 
acestora într-o specialitate europeană;

Or. fr

Amendamentul 39
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. având în vedere schimbările 
demografice, consideră că turismul 
medical are cel mai mare potențial de a 
cunoaște o creștere semnificativă în viitor; 
este de opinie că un sistem european 
certificat de standarde și controale de 
calitate în acest domeniu, precum un sistem 
al crucii albastre pentru instituțiile 
medicale sau de wellness, de exemplu în 
hoteluri care oferă tratamente de sănătate 
cum ar fi controalele de sănătate, ar 
îmbunătăți semnificativ competitivitatea 
turismului medical european;

4. având în vedere îmbătrânirea societății 
noastre, consideră că turismul medical are 
cel mai mare potențial de a cunoaște o 
creștere semnificativă în viitor; este de 
opinie că un sistem european certificat de 
standarde și controale de calitate în acest 
domeniu, precum un sistem al crucii 
albastre pentru instituțiile medicale sau de 
wellness, de exemplu în hoteluri care oferă 
tratamente de sănătate cum ar fi controalele 
de sănătate, ar îmbunătăți semnificativ 
competitivitatea turismului medical 
european;

Or. en

Amendamentul 40
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă asupra necesității de a promova 
turismul de afaceri european în Uniune și 
la nivel mondial, datorită importanței 
economice pe care o are acesta în anumite 
localități din Europa și a numărului de 
servicii asociate activităților de primire și 
de organizare de târguri, saloane, 
congrese și alte manifestări profesionale 
(servicii de cazare, de catering, de 
comercializare, de transport, agenții de 
comunicare și organizare de evenimente 
etc.);

Or. fr
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Amendamentul 41
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. susține necesitatea de a dezvolta și a 
diversifica oferta turistică fondată pe 
„marca patrimoniului european”, precum 
și de a completa strategiile turistice 
privind patrimoniul natural prin crearea 
și atribuirea de mărci de calitate care să 
permită destinațiilor europene să se 
distingă de alte destinații internaționale;

Or. it

Amendamentul 42
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că realizarea unei carte 
europene a turismului durabil și 
responsabil trebuie să ia în considerare 
recomandările politice ale Grupului 
internațional de lucru pentru turismul 
durabil, înființat în cadrul procesului de 
la Marrakech, în special adoptarea 
modalităților de consum și de producție 
viabile pentru turism și abordarea pe ciclu 
de viață a lanțului de valori din domeniul 
turismului; dorește ca strategia 
europeană a turismului durabil și 
competitiv să completeze acțiunile 
derulate în cadrul Parteneriatului 
mondial pentru turismul durabil;

Or. fr
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Amendamentul 43
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. insistă asupra ponderii economice a 
„turismului de cumpărături”, achiziția de 
produse de lux fiind, pentru un număr 
mare de turiști, mai ales asiatici, un motiv 
esențial de sejur în Uniunea Europeană, 
ale cărei companii și mărci sunt lideri 
mondiali în sectorul de lux; subliniază 
faptul că această formă de turism este în 
plină expansiune, dar că UE se află în 
concurență puternică cu alte destinații 
internaționale; recomandă, așadar, 
cooperarea cu sectorul de lux în vederea 
stabilirii de măsuri și oferte noi care să 
permită UE să își păstreze nivelul de 
atractivitate și competitivitate;

Or. fr

Amendamentul 44
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor, să țină seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil;

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor, să țină seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic; 

Or. pt
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Amendamentul 45
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor, să țină seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil;

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor și al colectivităților 
teritoriale, ar trebui recunoscut la scară 
largă în cadrul procesului de elaborare a 
politicii europene a turismului; este de 
opinie că, prin urmare, cadrul legislativ ar 
trebui să fie mai favorabil întreprinderilor, 
să țină seama de nevoile specifice ale 
întreprinderilor din sectorul turistic, cum ar 
fi un program de lucru flexibil ce respectă 
dreptul muncii;

Or. fr

Amendamentul 46
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor, să țină seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil;

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor; subliniază
necesitatea susținerii ocupării forței de 
muncă în acest sector și ține seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil;

Or. en
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Amendamentul 47
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor, să țină seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil;

5. subliniază că rolul întreprinderilor, și în 
special al microîntreprinderilor și al 
IMM-urilor, ar trebui recunoscut la scară 
largă în cadrul procesului de elaborare a 
politicii europene a turismului; este de 
opinie că, prin urmare, cadrul legislativ ar 
trebui să fie mai favorabil întreprinderilor, 
să țină seama de nevoile specifice ale 
întreprinderilor din sectorul turistic, cum ar 
fi programul de muncă flexibil;

Or. it

Amendamentul 48
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ ar trebui să fie mai 
favorabil întreprinderilor, să țină seama de 
nevoile specifice ale întreprinderilor din 
sectorul turistic, cum ar fi programul de 
muncă flexibil;

5. subliniază că rolul întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor, ar trebui 
recunoscut la scară largă în cadrul 
procesului de elaborare a politicii europene 
a turismului; este de opinie că, prin urmare, 
cadrul legislativ și fiscal ar trebui să fie 
mai favorabil acestor întreprinderi, să țină 
seama de nevoile specifice ale 
întreprinderilor din sectorul turistic, cum ar 
fi programul de muncă flexibil;

Or. lt
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Amendamentul 49
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice și țările și teritoriile de 
peste mări (TTPM) sunt, prin amplasarea 
lor geografică, vitrine ale Uniunii 
Europene în lume și răspund perfect 
anumitor opțiuni propuse de Comisia 
Europeană, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea unui turism în extrasezon 
pentru cetățenii UE; arată că regiunile 
ultraperiferice oferă, în aceeași măsură, 
țărilor din apropiere, cum ar fi Statele 
Unite ale Americii, Canada și țările din 
grupul BRIC, în special Brazilia, 
oportunitatea de a descoperi 
caracteristicile turismului pe teritoriul 
european, reunind securitatea 
deplasărilor, infrastructurile sanitare și 
calitatea cazării și a gastronomiei;

Or. fr

Amendamentul 50
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. susține că profesiile legate de sectorul 
turismului ar trebuie să fie încadrate în 
regimuri juridice care să protejeze 
drepturile lucrătorilor, încurajând 
locurile de muncă de calitate și calificarea 
lucrătorilor din sector, ceea ce implică, 
printre altele, o formare profesională 
adaptată, îmbunătățirea condițiilor de 
lucru, promovarea raporturilor 
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contractuale stabile și un nivel de 
remunerație echitabil și recompensator;

Or. pt

Amendamentul 51
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că promovarea 
competitivității între întreprinderile din 
sectorul industrial al turismului trebuie 
susținută prin noi instrumente financiare 
în contextul programului-cadru pentru 
competitivitate și inovare, astfel încât să 
se susțină o ofertă turistică fondată pe 
inovare și viabilitate;

Or. it

Amendamentul 52
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este important să se 
acorde o vizibilitate sporită etichetei 
ecologice, care este o marcă europeană a 
viabilității, punând în valoare structurile 
turistice de primire care recurg, în mare 
măsură, la sursele de energie 
regenerabilă și la tehnologiile și 
materialele adecvate asigurării unor 
standarde ridicate de eficiență energetică;

Or. it
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Amendamentul 53
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța utilizării noilor 
tehnologii și a comerțului electronic, în 
special în cazul întreprinderilor mici și 
mijlocii, al întreprinderilor familiale și 
sezoniere din sectorul turismului, în 
vederea fructificării și a promovării 
produselor turistice ale acestora;

Or. el

Amendamentul 54
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că este vorba despre un 
sector care generează peste 5 % din PIB-
ul Uniunii Europene și consideră, prin 
urmare, că este obligatorie consolidarea 
analizei impactului legislației comunitare 
asupra sectorului turismului;

Or. es

Amendamentul 55
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța promovării 
etichetei ecologice europene voluntare a 
instituțiilor turistice europene pentru a 
susține viabilitatea la nivelul mediului și 
al energiei în cadrul sectorului turistic;

Or. el

Amendamentul 56
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că trebuie uniformizate 
normele privind clasificarea structurilor 
hoteliere potrivit unor modele și criterii de 
evaluare comune pentru întreaga Europă;

Or. it

Amendamentul 57
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. propune crearea unui site de 
internet/observator european unic, 
responsabil pentru cartografierea și 
promovarea patrimoniului cultural și 
natural la Europei (care va regrupa 
monumente și regiuni din Europa cărora 
le-a fost acordată marca patrimoniului 
cultural european sau care figurează pe 
lista patrimoniului cultural mondial a 
UNESCO sau cărora le-a fost acordată 
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eticheta ecologică „Pavilionul albastru” 
pentru zonele de plajă etc.);

Or. el

Amendamentul 58
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune luarea în considerare a 
posibilității de a crea o organizație euro-
mediteraneeană pentru cooperare și 
dezvoltare turistică cu scopul de a 
transforma Marea Mediterană într-un 
spațiu statistic unitar, de a realiza analize 
pentru ghidarea întreprinderilor și a 
autorităților publice în procesul 
decizional, de a promova destinațiile și de
a crea rețele de centre de formare în 
meseriile din domeniul turismului;

Or. fr

Amendamentul 59
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6 a. subliniază faptul că securitatea 
serviciilor și a serviciilor legate de sport și 
de divertisment a fost identificată ca fiind 
prioritară în cadrul raportului Comisiei 
din anul 2003 privind securitatea 
serviciilor destinate consumatorilor, dar 
regretă faptul că nu a fost luată nicio 
măsură de monitorizare; în acest context, 
solicită Comisiei să creeze un cadru 
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legislativ european privind securitatea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. având în vedere importanța respectării 
drepturilor turiștilor și faptul că 1/3 din 
plângerile transmise către SOLVIT se 
referă la încălcarea drepturilor 
pasagerilor, solicită Comisiei să urgenteze 
modificarea/adoptarea Directivei privind 
pachetele turistice 
(Directiva 90/314/CEE);

Or. ro

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei și statelor membre să 
utilizeze în mod eficient fondurile 
europene destinate turismului atât pentru 
a asigura crearea de noi locuri de muncă, 
cât și pentru creșterea competitivității 
IMM-urilor din domeniul turismului;

Or. ro
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Amendamentul 62
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6 c. atrage atenția asupra dependenței 
dezvoltării turismului de existența 
infrastructurii de transport și solicită 
statelor membre să acorde prioritate 
dezvoltării infrastructurii de transport și a 
intermodalității dintre modurile de 
transport;

Or. ro


