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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2010/2206(INI)

4.2.2011

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 62

Osnutek mnenja
Jorgo Chatzimarkakis
(PE454.422v01-00)

o Evropi, svetovni turistični destinaciji številka 1 – nov politični okvir za 
turizem v Evropi
(2010/2206(INI))



PE456.996v01-00 2/33 AM\855647SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\855647SL.doc 3/33 PE456.996v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; poudarja 
pomen vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij. Te tehnologije se bodo razvile s 
pomočjo širokopasovnega interneta, ki ga 
je treba zagotoviti na vseh ozemljih, od 
njegove uporabe pa bi morale imeti koristi 
vse turistične strukture ne glede na 
njihovo velikost. Druge nove tehnologije 
bodo omogočile trajnostno upravljanje 
stavb in virov z namenom sodelovati pri 
razvoju okolju prijaznega turizma, ki 
spoštuje lokalne dejavnosti; poziva države 
članice in lokalne skupnosti, naj si v 
sektorju turizma izmenjujejo znanja in 
veščine, izkušnje ter najboljše prakse; 
poudarja pomen vzajemnega priznavanja 
diplom in kvalifikacij v sektorju turizma v 
Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; poudarja 

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; opozarja, da 
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pomen vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

kakovosten turistični trg, specializiran za 
nove sektorje povpraševanja, zahteva 
visoko usposobljeno delovno silo, 
izobraženo za nove izzive; poudarja pomen 
vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi in 
boljše usklajenosti med povpraševanjem v 
sektorju in sedanjimi izobraževalnimi 
programi; spodbuja Komisijo, naj 
pospešuje sodelovanje sektorja turizma v 
programu Leonardo;

Or. es

Predlog spremembe 3
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; poudarja 
pomen vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le z 
izboljšanjem usposobljenosti zaposlenih, 
da se bodo lahko prilagodili novim 
tehnologijam. Poudarja, da je treba 
spodbujati in združevati programe EU, da 
se pospeši strokovno usposabljanje v 
turističnem sektorju; 

Or. it

Predlog spremembe 4
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
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tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; poudarja 
pomen vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; poudarja 
pomen vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi, a 
državam članicam še vedno pušča 
svobodo pri analizi diplom in tujih 
kvalifikacij glede na njihove nacionalne 
norme in posledično pri odločanju o 
njihovem priznanju;

Or. nl

Predlog spremembe 5
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; poudarja 
pomen vzajemnega priznavanja diplom in
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

1. ugotavlja, da bo konkurenčnost evropske 
turistične panoge zagotovljena le ob 
uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, zato bi bilo treba v sektorju 
turizma izmenjevati znanja in veščine, 
izkušnje ter najboljše prakse; zato 
spodbuja pristop pametne specializacije, 
kjer se regije osredotočijo na svoje 
relativne prednosti, v katerih lahko 
postanejo odlične; poudarja pomen 
vzajemnega priznavanja diplom in 
kvalifikacij v sektorju turizma v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 6
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da lahko digitalne storitve 
pripomorejo k temu, da Evropa v celoti 
izkoristi notranji trg, kar bi pomenilo 
priložnosti za evropski sektor turizma; 
poziva k vodenju resnične politike za 
digitalen enotni trg, zaradi katerega bodo 
spletne storitve v Evropi postale 
konkurenčnejše, dostopnejše, čezmejne in 
preglednejše, ob zagotavljanju kolikor 
mogoče visoke ravni varstva potrošnikov; 
poziva institucije EU, naj do leta 2013 
odpravijo poglavitne zakonodajne in 
upravne ovire za čezmejne spletne 
transakcije; poziva Komisijo, naj 
nadaljuje oceno pravnega reda Unije v 
zvezi z enotnim digitalnim trgom, ki je v 
teku, in predlaga posebne zakonodajne 
ukrepe za glavne ovire;

Or. es

Predlog spremembe 7
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. predlaga ustanovitev evropskega in 
sredozemskega turističnega observatorija, 
ki bo meril uspešnost evropskega turizma 
s poudarkom na izmenjavi dobrih praks 
pri novih oblikah državljanskega turizma, 
ki bodo spoštovale naše okolje, lokalne 
vrednote, lokalne kulture ter prebivalstvo; 
poudarja, da je treba spodbujati turistično 
ponudbo, kot so prenočišče in zajtrk 
(bed&breakfast), kmečki turizem, eko 
koče, izmenjava stanovanj, bivanje pri 
prijateljih, kulturni turizem itd;

Or. fr
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Predlog spremembe 8
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj spodbujajo 
takšno ureditev ozemlja, ki nasprotuje 
pojavu špekulativnih turističnih podjetij, 
ki zelo slabo vplivajo na ohranjanje 
narave ter zgodovinske in kulturne 
dediščine, saj se ne vključijo v lokalne 
skupnosti in jih ne povežejo s svojimi 
dejavnostmi;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ter. poziva, naj se v prihodnji programa 
za konkurenčnost in inovativnost uvede 
obsežno poglavje „turizem“, ki bo 
omogočilo spodbujanje: novih energetsko 
varčnih in okolju prijaznih tehnologij ter 
računalniških storitev, eksperimentiranja 
z novimi pristopi k trajnostnemu turizmu 
na posebnih območjih z namenom 
uravnoteženja obalnega turizma, 
oblikovanje turističnih grozdov ter 
financiranje poskusov na področjih novih, 
zlasti čezmejnih destinacij, s hkratnim 
podpiranjem zadevnih lokalnih skupnosti;

Or. fr



PE456.996v01-00 8/33 AM\855647SL.doc

SL

Predlog spremembe 10
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja predlog Komisije o 
platformi „IKT in turizem“, ki bi sektorju
turizma in podjetjem tega sektorja olajšala 
prilagajanje razvoju trga novih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij;

Or. es

Predlog spremembe 11
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da bi morali biti za večje 
zaupanje v digitalno okolje in za to, da bi 
sektor turizma lahko izkoristil vse 
možnosti, ki mu jih ta lahko ponudi, vsi 
Evropejci seznanjeni s svojimi temeljnimi 
digitalnimi pravicami in dolžnostmi prek 
evropske listine pravic državljanov in 
potrošnikov v digitalnem okolju, ki bi po 
potrebi konsolidirala in posodobila pravni 
red Unije; meni, da bi ta listina morala 
konsolidirati pravni red Unije in vsebovati 
predvsem pravice uporabnikov glede 
varstva zasebnosti, ranljivih skupin 
uporabnikov in digitalnih vsebin;

Or. es
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Predlog spremembe 12
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je treba ohraniti 
turistične poklice in povečati njihovo 
vrednost; priporoča, da se nameni 
posebna pozornost usposabljanju 
turističnih delavcev na področju tujih 
jezikov ter uporabe interneta in 
elektronskih sistemov za obdelavo 
podatkov; spodbuja oblikovanje 
specializiranih magistrskih programov za 
turizem, kot je program na Evro-
sredozemski univerzi EMUNI, ter 
oblikovanje usposabljanj v skladu s 
poslovnimi potrebami;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja;

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja; zato 
poziva Komisijo, naj ustanovi virtualni 
center za spremljanje turizma, ki ne bo 
povezan le z raziskovalnimi ustanovami, 
ampak tudi s podjetji in javnimi organi, 
da bi pospešili raziskave trga z uporabo 
sistemov konkurenčne inteligence, z 
zagotavljanjem v prihodnost usmerjenih 
informacij o razvoju ponudbe in 
povpraševanja podjetjem in javnim 
upravam ter s podpiranjem boljšega 
strateškega položaja podjetij in javnega 
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sektorja;

Or. es

Predlog spremembe 14
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja;

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnost tega sektorja; ugotavlja, 
da je elektronsko poslovanje postalo 
glavni način za iskanje in izbiranje 
turističnih destinacij; obžaluje prevlado 
velikih tujih nakupovalnih središč in 
dejstvo, da Evropa zaostaja na tem 
področju; predlaga, naj se preuči možnost 
vzpostavitve evropskega turističnega 
metaiskalnika in naj se nadaljujejo 
raziskave za izboljšanje varnosti 
elektronskih plačil;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja;

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja; 
podpira vzpostavitev platform 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij na področju turizma, da bi se 
podjetja v sektorju turizma lažje 
prilagodila razvoju informacijskih in 
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komunikacijskih tehnologij, da bi 
turističnim podjetjem, zlasti malim in 
srednje veliki, omogočili pospešeno 
uporabo orodij in storitev informacijske
družbe in da bi prispevali h 
konkurenčnosti sektorja;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja;

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo 
koristi za trajnostnost tega sektorja;
poudarja, da bi moral turizem veljati za 
dejavnik gospodarskega, družbenega in 
okoljskega razvoja, ki lahko prispeva k 
teritorialni koheziji;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bo večje usklajevanje raziskav 
in razvoja na področju turizma prineslo
koristi za trajnostnost tega sektorja;

2. meni, da bo večja uporaba inovativnih 
proizvodov in storitev na področju turizma 
prinesla koristi za trajnost tega sektorja, 
zlasti glede na razmerje med IKT 
(informacijskimi in komunikacijskimi 
tehnologijami) in turizmom;

Or. it
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Predlog spremembe 18
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. turizem je sektor, ki je močno odvisen 
od podnebja – ta določa dolžino in 
kakovost turističnih sezon – in ki obenem 
prispeva k podnebnim spremembam 
zaradi emisij toplogrednih plinov, ki v 
osnovi nastanejo zaradi prevoza in 
nastanitve turistov; opozarja, da ima ta 
sektor lahko pomembno vlogo pri 
uresničevanju ciljev Unije prek 
energetske politike, usmerjene v stavbe; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
sektor turizma spodbujajo k sprejemanju 
strategij o energetski učinkovitosti in 
uvajanju obnovljivih energij;

Or. es

Predlog spremembe 19
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo s turizmom 
povezane dejavnosti, ki so se razvile na 
trajnosten način, za lokalna gospodarstva, 
zlasti za prikrajšane regije, predstavljati 
trajnosten vir dohodkov in sredstvo za 
spodbujanje stabilnih delovnih mest s 
pravicami, in za podporo drugim 
gospodarskim dejavnostim, ki so v verigi 
pred ali za njim, hkrati pa ohranjati ceniti 
krajinsko, kulturno in okoljsko dediščino;
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Or. pt

Predlog spremembe 20

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da več trajnosti pomeni več 
kakovosti in večje zadovoljstvo 
potrošnika; zato pozdravlja pobude 
Komisije za oblikovanje kazalcev 
trajnostnega upravljanja, listine za 
trajnostni in odgovorni turizem ter 
strategije za trajnostni obalni in pomorski 
turizem;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da bi moral sektor turizma 
prispevati k razvoju z njim povezane 
regionalne industrije in tako upravljati 
gospodarski razvoj in zaposlenost na 
regionalni ravni, ter poudarja, da sektor 
na področju politik in skladov Unije 
potrebuje horizontalen pristop, npr. z 
vzpostavitvijo posebnega skupnega 
programa, ki bi dopolnil ukrepe držav 
članic, da bi spodbudili sektor in sinergije 
med različnimi zadevnimi gospodarskimi 
in družbenimi akterji;
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Or. pt

Predlog spremembe 22
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da inovacije v sektorju 
turizma pogosto nastajajo s sodelovanjem, 
zavezništvi in vzpostavljanjem omrežij na 
področjih, kot so tehnologija, trženje, 
distribucija in mobilnost človeških virov; 
poziva Komisijo, naj odločno spodbuja 
sodelovanje sektorja turizma v okvirnem 
programu za konkurenčnost in inovacije;

Or. es

Predlog spremembe 23
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju; ravno tako poudarja, da je 
pomembno zagotoviti sprejemljive 
minimalne skupne zahteve za varnost, 
zanesljivost in dostopnost pri evropskih 
turističnih storitvah, zlasti glede sistemov 
požarne varnosti, če naj Evropa ohrani 
svoj vodilni položaj kot turistična 
destinacija in ostane konkurenčna;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poudarja, da je treba odpraviti izrazito 
sezonski značaj turizma, kar bo odločilni 
element konkurenčnosti evropskega 
turizma; poziva, naj se v Evropi in po 
svetu sproži obsežna kampanja za 
promocijo evropskega turizma in naj 
države članice okrepljeno sodelujejo na 
tem področju, ob upoštevanju želje 
nacionalnih in lokalnih turističnih 
destinacij, da se oglašujejo samostojno;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi;
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi;

Or. it
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Predlog spremembe 26
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju; poudarja, da je pomembno, 
da se Evropo na svetovni ravni postavlja v 
ospredje kot turistično destinacijo, in sicer 
na podlagi njene bogate kulturne, 
zgodovinske in folklorne dediščine;

Or. el

Predlog spremembe 27
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju, ugotavlja velike priložnosti 
možnosti za turizem v regijah, ki lahko 
ponudijo počitnice po nizkih cenah, kar 
lahko koristi potrošnikom in panogi;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

3. poudarja potrebo po diverzifikaciji 
portfelja turističnih storitev v Evropi in 
spodbujanju razvoja trajnostnega, 
odgovornega in kakovostnega turizma; 
poziva k vseevropskemu spodbujanju 
turizma v EU in k okrepljenemu 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

Or. lt

Predlog spremembe 29
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priznava velike razdalje v EU, zlasti 
med oddaljenimi državami članicami na 
severu in jugu, ter zato poudarja pomen 
letalskega prometa za turizem v Evropski 
uniji ter iz tretjih držav; zato poziva 
Komisijo, naj za evropske letalske 
prevoznike ne določi prekomernih 
zakonodajnih bremen, ki bi še povečala 
njihove težave glede na svetovno 
konkurenco;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. se zaveda, da je treba zaradi 
pomembnih izzivov v zvezi s trajnostjo 
turizma zmanjšati sezonsko naravo 
povpraševanja, izboljšati blaginjo in 
kakovost življenja lokalnih skupnosti, 
zmanjšati vpliv uporabe virov in 
nastajanja odpadkov ter ohraniti in 
spodbujati naravno in kulturno dediščino;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se zaradi napovedanih 
podnebnih sprememb v prihodnjih letih 
pričakujejo pomembne okoljske 
spremembe, kot so zvišanje gladine morij, 
zvišanje temperatur in zaostritev suš, in da 
bo v Sredozemlju turizem prvi sektor, ki 
ga bodo prizadele podnebne spremembe;

Or. el

Predlog spremembe 32

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se v turističnem sektorju 
nadaljuje določanje meril, standardov in 
certifikatov, vključno z okoljskimi in 
socialnimi merili, ter spodbuja in 
pospešuje njihovo prevzemanje v podjetjih 
tega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 33
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(3a) poudarja potrebo po razvijanju 
turističnega sektorja na osnovi trajnostnih 
meril na področjih, ki so vezana na 
turizem, ter želi, naj se oblikujejo mreže za 
izmenjavo informacij ter tehnologij in 
dobrih praks med državami članicami;

Or. it

Predlog spremembe 34
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da potencial športnega, 
kulturnega, kopališkega in socialnega 
turizma še ni dovolj izkoriščen in poziva 
države članice, naj ustvarijo razmere, 
potrebne za njegov razvoj;

Or. ro
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Predlog spremembe 35
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. je seznanjen z izbruhi islandskega 
ognjenika Eyjafjallajökull lansko leto, 
zaradi česar je bil zaprt zračni prostor, to 
pa je povzročilo velike motnje pri letalskih 
prevoznikih in potnikih; meni, da velikega 
učinka na stroške za letalsko industrijo in 
gospodarstvo EU na splošno ni mogoče 
zadostno upravičiti z varnostnimi razlogi, 
zato priporoča, naj EU spremeni svoje 
postopke in jih uskladi s tistimi drugod po 
svetu ter naj odgovornost za ravnanje ob 
morebitni nevarnosti zaradi vulkanskega 
pepela preloži na letalske prevoznike, ki so 
s svojimi sistemi za varnost najbolje 
opremljeni za ravnanje ob takih in drugih 
nevarnostih, kot so udari strele, slabo 
vreme itd.

Or. en

Predlog spremembe 36
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. ugotavlja, da evropski sistem 
upravljanja zračnega prometa že 
desetletja trpi zaradi razdrobljenosti in 
neučinkovitosti ter da bi lahko z 
učinkovitejšim upravljanjem sistema 
zmanjšali stroške letalskih prevoznikov za 
približno 3,3 milijarde EUR letno in s tem 
okrepili njihovo konkurenčnost, povečali 
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bi varnost ter preprečili 16 milijonov ton 
nepotrebnih emisij CO2; pozdravlja drugi 
sveženj o Enotnem evropskem nebu, ki bo 
zagotovil bistvena orodja za uvedbo 
Enotnega evropskega neba po letu 2012; 
zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo na voljo potrebna javna sredstva, da 
se podpre uvedba sistema SESAR v obliki 
javno-zasebnega partnerstva, če naj ta 
sistem prinaša nadaljnje koristi poleg 
tistih za Enotno evropsko nebo, za kar je 
bil uveden kot tehnološki del; tako se bodo 
udejanile prednosti, ne da bi morali 
letalski prevozniki sami prevzeti dodatna 
finančna tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da ima zdravstveni turizem glede 
na demografske spremembe v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da 
bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, 
kakršen je na primer „sistem modrega 
križa“ za zdravstvena središča in centre 
dobrega počutja, na primer v hotelih, ki 
ponujajo zdravstvene programe (npr. 
zdravstvene preglede), občutno povečal 
konkurenčnost evropskega zdravstvenega 
turizma;

4. meni, da ima zdravstveni turizem glede 
na demografske spremembe v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da 
bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, 
kakršen je na primer „sistem modrega 
križa“ za zdravstvena središča in centre 
dobrega počutja, na primer v hotelih, ki 
ponujajo zdravstvene programe (npr. 
zdravstvene preglede), občutno povečal 
konkurenčnost evropskega zdravstvenega 
turizma; poudarja, da je za tako 
izboljšanje treba določiti jasne minimalne 
zahteve za preverjanje zdravstvene 
anamneze, posredovanje informacij 
pacientu, oglaševanje in trženje storitev 
estetske kirurgije, izobrazbene pogoje za 
izvajalca zdravstvene storitve/kirurga (v 
okviru obstoječe zakonodaje), pa tudi za 
naknadne storitve in svetovanje ter 
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pregleden in pošten mehanizem za 
obravnavo pritožb in reševanje sporov;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da ima zdravstveni turizem glede 
na demografske spremembe v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da 
bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, 
kakršen je na primer „sistem modrega 
križa“ za zdravstvena središča in centre 
dobrega počutja, na primer v hotelih, ki 
ponujajo zdravstvene programe (npr. 
zdravstvene preglede), občutno povečal 
konkurenčnost evropskega zdravstvenega 
turizma;

4. meni, da imata zdravstveni in wellness 
turizem glede na demografske spremembe 
v prihodnosti največje možnosti za veliko 
rast; meni, da bi certificiran evropski 
sistem standardov kakovosti in nadzora na 
tem področju, kakršen je na primer „sistem 
modrega križa“ za zdravstvena središča in 
centre dobrega počutja, na primer v 
hotelih, ki ponujajo zdravstvene programe 
(npr. zdravstvene preglede), občutno 
povečal konkurenčnost evropskega 
zdravstvenega turizma; v zvezi s tem 
predlaga razvoj termalnega turizma v 
evropsko turistično specialiteto;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da ima zdravstveni turizem glede 
na demografske spremembe v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da 
bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, 
kakršen je na primer „sistem modrega 

4. meni, da ima zdravstveni turizem glede 
na starajočo se družbo v prihodnosti 
največje možnosti za veliko rast; meni, da 
bi certificiran evropski sistem standardov 
kakovosti in nadzora na tem področju, 
kakršen je na primer „sistem modrega 
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križa“ za zdravstvena središča in centre 
dobrega počutja, na primer v hotelih, ki 
ponujajo zdravstvene programe (npr. 
zdravstvene preglede), občutno povečal 
konkurenčnost evropskega zdravstvenega 
turizma;

križa“ za zdravstvena središča in centre 
dobrega počutja, na primer v hotelih, ki 
ponujajo zdravstvene programe (npr. 
zdravstvene preglede), občutno povečal 
konkurenčnost evropskega zdravstvenega 
turizma;

Or. en

Predlog spremembe 40
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba spodbujati 
poslovni turizem v EU in po svetu, 
predvsem zaradi gospodarskega pomena, 
ki ga ima ta za nekatere kraje v Evropi, in 
zaradi števila storitev, ki so povezane z 
gostitvijo in organizacijo sejmov, 
kongresov in drugih strokovnih dogodkov 
(hoteli, restavracije, trgovine, prevoz, 
agencije za komuniciranje in organizacijo 
dogodkov itd.);

Or. fr

Predlog spremembe 41
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4a) meni, da je treba razviti in razvejati 
turistično ponudbo, ki naj temelji na 
"znamki evropske dediščine", ter združiti 
turistične strategije naravne dediščine z 
oblikovanjem in dodeljevanjem znakov 
kakovosti, ki bodo evropskim destinacijam 
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omogočili ločevanje od drugih 
mednarodnih destinacij;

Or. it

Predlog spremembe 42
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da mora izvajanje evropske 
listine za trajnostni in odgovorni turizem 
upoštevati politična priporočila 
mednarodne delovne skupine za trajnostni 
turizem (ITF-STD), ustanovljene v okviru 
Marakeškega procesa, zlasti kar zadeva 
sprejetje trajnostnih vzorcev porabe in 
proizvodnje za turizem ter na življenjskem 
ciklu temelječega pristopa k turistični 
vrednostni verigi; upa, da bo evropska 
strategija za trajnosten in konkurenčen 
turizem dopolnila ukrepe, ki se izvajajo v 
okviru svetovnega partnerstva za 
trajnostni turizem;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja gospodarski pomen 
nakupovalnega turizma, saj je 
nakupovanje luksuznega blaga za veliko 
število (zlasti azijskih) turistov glavni 
razlog za obisk EU, saj so podjetja in 
blagovne znamke iz Unije vodilni na svetu 
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na področju luksuznih izdelkov; poudarja, 
da je ta oblika turizma v razcvetu, vendar 
se EU spopada z močno konkurenco 
drugih mednarodnih destinacij; zato 
priporoča sodelovanje s proizvajalci 
luksuznih izdelkov pri oblikovanju novih 
ukrepov in ponudbe, da bi EU omogočili, 
da ohrani svojo privlačnost in 
konkurenčnost;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni, 
da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj 
prijazen za podjetja in bi moral upoštevati 
posebne potrebe podjetij v turistični 
panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni, 
da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj 
prijazen za podjetja in bi moral upoštevati 
posebne potrebe podjetij v turistični 
panogi; 

Or. pt

Predlog spremembe 45
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni, 
da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj 
prijazen za podjetja in bi moral upoštevati 

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih, ter 
lokalnih oblasti; meni, da bi moral biti 
zakonodajni okvir zato bolj prijazen za 
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posebne potrebe podjetij v turistični 
panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

podjetja in bi moral upoštevati posebne 
potrebe podjetij v turistični panogi, na 
primer potrebo po prilagodljivem 
delovnem času ob upoštevanju delovnega 
prava;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni,
da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj 
prijazen za podjetja in bi moral upoštevati
posebne potrebe podjetij v turistični 
panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni, 
da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj 
prijazen za podjetja, poudarja, da je treba 
ohraniti zaposlenost v tem sektorju, 
upošteva posebne potrebe podjetij v 
turistični panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

Or. en

Predlog spremembe 47
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; 
meni, da bi moral biti zakonodajni okvir 
zato bolj prijazen za podjetja in bi moral 
upoštevati posebne potrebe podjetij v 
turistični panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba priznati pomembno 
vlogo podjetij, zlasti mikro, malih in 
srednjih; meni, da bi moral biti 
zakonodajni okvir zato bolj prijazen za 
podjetja in bi moral upoštevati posebne 
potrebe podjetij v turistični panogi, na 
primer potrebo po prilagodljivem 
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delovnem času;

Or. it

Predlog spremembe 48
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni, 
da bi moral biti zakonodajni okvir zato bolj 
prijazen za podjetja in bi moral upoštevati 
posebne potrebe podjetij v turistični 
panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

5. poudarja, da bi bilo pri razvoju turistične 
politike v Evropi treba splošno priznati 
vlogo podjetij, tudi malih in srednjih; meni, 
da bi moral biti zakonodajni in davčni
okvir zato bolj prijazen za ta podjetja in bi 
moral upoštevati posebne potrebe podjetij 
v turistični panogi, na primer potrebo po 
prilagodljivem delovnem času;

Or. lt

Predlog spremembe 49
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da so najbolj oddaljene 
regije ter čezmorske države in ozemlja 
zaradi svoje geografske lege okna 
Evropske unije v svet in so kot nalašč za 
nekatere možnosti, ki jih je predlagala 
Evropska komisija, zlasti za razvoj 
zunajsezonskega turizma za državljane 
EU; ugotavlja, da najbolj oddaljene regije 
tudi bližnjim državam, kot so ZDA, 
Kanada in države BRIK, med njimi zlasti 
Brazilija, nudijo možnost za odkrivanje 
posebnosti turizma na evropskem ozemlju, 
za katerega so značilni varnost potovanja, 
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dobra sanitarna infrastruktura ter 
kakovost hotelov in restavracij;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. trdi, da morajo biti poklici, povezani s 
sektorjem turizma, urejeni s pravnimi 
sistemi, ki ščitijo pravice delavcev, 
spodbujajo kakovostna delovna mesta in 
usposobljenost delavcev v sektorju, kar 
med drugim pomeni, da so potrebni 
ustrezno poklicno usposabljanje, 
izboljšanje delovnih pogojev, spodbujanje 
stabilnih pogodbenih razmerij ter poštene 
in dostojne plače;

Or. pt

Predlog spremembe 51
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5a) meni, da je z dodatnimi finančnimi 
instrumenti iz okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije treba 
spodbujati konkurenčnost podjetij, ki 
delujejo v turističnem sektorju, za pomoč 
turistični ponudbi, ki temelji na 
inovacijah in trajnosti;

Or. it
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Predlog spremembe 52
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5a) meni, da je z boljšim vrednotenjem 
turističnih struktur, ki uporabljajo 
obnovljive energije ter tehnologije in 
materiale, ki omogočajo visoke standarde 
glede energetske učinkovitosti, treba 
evropskemu znaku za trajnost okolja 
(znak EU za okolje) omogočiti boljšo 
prepoznavnost;

Or. it

Predlog spremembe 53
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je uporaba novih 
tehnologij in e-trgovine pomembna zlasti 
za mala in srednja podjetja ter družinska 
in sezonska podjetja v sektorju turizma, da 
bi povečala vrednost svojih turističnih 
produktov in jih promovirala;

Or. el

Predlog spremembe 54
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da gre za sektor, ki ustvari 
več kot 5 % BDP Evropske unije, in zato 
meni, da je nujno potrebna temeljitejša 
ocena učinka zakonodaje Unije na sektor 
turizma;

Or. es

Predlog spremembe 55
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba za promocijo 
okoljske in energetske trajnosti sektorja 
turizma spodbujati prostovoljno uporabo 
evropskega znaka za okolje na evropskih 
turističnih objektih;

Or. el

Predlog spremembe 56
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5b) meni, da je treba uskladiti predpise o 
klasifikaciji hotelskih struktur glede na 
standarde in ocenjevalna merila, skupna 
za vso Evropo;

Or. it
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Predlog spremembe 57
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. predlaga uvedbo enotnega evropskega 
spletišča/observatorija za kartografiranje 
in promocijo evropske kulturne in 
naravne dediščine (ki bi zbral evropske 
spomenike in regije, ki imajo znak 
evropske kulturne dediščine, so na 
seznamu svetovne kulturne dediščine 
Unesca, jim je bila dodeljena „modra 
zastava„ za plaže itd.);

Or. el

Predlog spremembe 58
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. predlaga, naj se preuči možnost 
ustanovitve evro-sredozemske 
organizacije za turistično sodelovanje in 
razvoj, da bi Sredozemlje postalo enotno 
statistično območje ter da bi bilo mogoče 
opraviti analize za usmerjanje podjetij in 
javnih oblasti pri odločanju, promociji 
destinacij ter oblikovanju omrežja središč 
za usposabljanje v turizmu;

Or. fr
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Predlog spremembe 59
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je Evropska komisija v 
svojem poročilu iz leta 2003 o varnosti 
storitev za potrošnike kot prednostno 
nalogo opredelila varnost storitev ter 
storitev za šport ali prosti čas, a obžaluje, 
da niso bili sprejeti nadaljnji ukrepi; glede 
na to poziva Evropsko komisijo, naj uvede 
evropski zakonodajni okvir za varnost 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 60
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj nujno spremeni 
Direktivo 90/314/EGS o paketnem 
potovanju, organiziranih počitnicah in 
izletih ter poskrbi za hitro sprejetje 
spremenjene različice, saj se tretjina 
pritožb prek sistema Solvit nanaša na 
nespoštovanje pravic potnikov in ker je 
pomembno, da se te pravice spoštujejo;

Or. ro

Predlog spremembe 61
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo in države članice, naj 
za ustvarjanje novih delovnih mest ter 
povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij sektorja turizma 
učinkovito uporabljajo evropska sredstva, 
namenjena turizmu;

Or. ro

Predlog spremembe 62
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. opozarja, da je razvoj turizma odvisen 
od prometne infrastrukture, in poziva 
države članice, naj dajo prednost 
izboljšanju te infrastrukture in 
intermodalnosti prevoznih sredstev;

Or. ro


