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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que o artigo 195.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia atribui 
novas competências à União Europeia em matéria de turismo, em particular através do 
complemento das acções dos Estados-Membros, no respeito do princípio da 
subsidiariedade, tendo em vista o reforço da competitividade deste sector e da sua 
capacidade de crescimento dinâmico e sustentável; realça a importância do 
desenvolvimento do sector do turismo para a afirmação da dimensão regional no interior 
da União Europeia e para o reforço do sentimento de cidadania europeia;

2. Recorda que o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional enuncia, entre as suas prioridades de intervenção, a protecção 
e valorização do património natural e cultural dado o seu potencial para o 
desenvolvimento de um turismo sustentável, favorecendo assim o crescimento económico 
e a criação de novos empregos e contribuindo para promover a Europa como destino 
favorito para visitantes quer da UE quer do exterior, valorizando a sua extraordinária 
riqueza cultural, patente nos sítios património da UNESCO e a sua exuberante riqueza 
natural, nos sítios da Rede Natura 2000, presentes na UE; exorta, neste contexto, a um 
claro empenhamento em intensificar a promoção do turismo através da política de coesão 
no próximo período de programação;

3. Salienta que o turismo tem um impacto concreto na coesão económica, social e territorial 
de todos os Estados-Membros; salienta igualmente que, para algumas regiões da União 
Europeia em atraso de desenvolvimento - regiões insulares, montanhosas, fronteiriças 
periféricas, escassamente povoadas, rurais e ultraperiféricas -, o turismo representa o seu 
principal recurso e tem um impacto directo no crescimento de outros sectores; sublinha, 
em consequência, a importância de não se separar o turismo da política de coesão; realça 
que o turismo representa, neste contexto, uma oportunidade de revitalização económica, 
em especial nas regiões afectadas pelo declínio demográfico ou pelo fenómeno de 
despovoamento, sendo necessário ter em conta as suas acessibilidades, nomeadamente, a 
extensão a estas regiões dos objectivos da Rede Transeuropeia de Transportes;

4. Destaca a necessidade de uma política activa de concorrência que vigie a tendência para a
concentração do sector e o abuso de posições dominantes;

5. Recorda que o património cultural da Europa e a sua diversidade regional e linguística 
constituem uma vantagem comparativa significativa no mercado global do turismo; 
solicita que estes factores sejam devidamente reconhecidos nas análises económicas do 
sector do turismo, nomeadamente no contexto da afectação de recursos para manter e 
valorizar os destinos de interesse cultural;

6. Salienta que a sustentabilidade social, económica e ambiental constitui uma condição 
essencial para o desenvolvimento e a manutenção de toda a actividade turística; exorta a 
Comissão a desenvolver, se necessário, após a realização de uma consulta pública e de 
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uma avaliação de impacto, e tendo em consideração as melhores práticas dos Estados-
Membros, uma "marca europeia" com o objectivo de tornar reconhecíveis produtos e 
serviços de excelência e de, simultaneamente, reforçar a imagem da Europa no mundo, 
coordenando esta iniciativa com a “Marca do Património Europeu” e os sítios da 
UNESCO;

7. Solicita à Comissão que apoie a inclusão na Lista do Património Mundial de tradições 
populares dos Estados-Membros, incluindo no domínio da culinária, com o objectivo de 
as preservar para as gerações futuras, e que estabeleça uma estratégia europeia para a 
promoção das tradições populares a nível europeu e internacional;

8. Reitera que o desenvolvimento sustentável e socialmente responsável do turismo 
representa, para as economias locais, uma fonte de rendimento duradoura e um meio para 
promover a estabilidade do emprego, permitindo ao mesmo tempo preservar e valorizar o 
património paisagístico, cultural, artesanal, histórico e social de todos os territórios, tendo 
em consideração, em particular, as oportunidades proporcionadas pela Natura 2000; 
defende, portanto, a exploração de sinergias entre a promoção da actividade turística e as 
especificidades regionais que podem contribuir para a dinamização da economia regional 
e local; congratula-se com a iniciativa da Comissão de prever uma estratégia para um 
turismo costeiro e marítimo sustentável e espera que também sejam previstas estratégias 
específicas em relação às regiões insulares, montanhosas e a outras zonas sensíveis;

9. Considera que o desenvolvimento sustentável do turismo deve ser organizado de tal forma 
que os bens naturais, culturais e do património sejam apreciados em igual medida no 
momento actual e preservados para as gerações futuras;

10. Realça o papel essencial que o FEDER e o FEADER podem desempenhar no 
desenvolvimento da atracção turística das zonas rurais e na diversificação das suas 
actividades económicas;

11. Realça o papel do desporto na promoção do turismo e acolhe favoravelmente as iniciativas 
como o projecto "Desportos náuticos na zona do Atlântico”; recorda que o desporto é uma 
actividade cultural e não apenas física e que pode atrair turistas às regiões periféricas da 
Europa;

12. Congratula-se com a proposta da Comissão de reunir as acções relativas ao turismo em 
quatro vertentes; considera, todavia, que o desenvolvimento de um novo quadro político 
para o turismo europeu exige uma abordagem integrada estreitamente ligada à natureza 
específica de cada região e uma coordenação eficaz das políticas comunitárias, nacionais, 
regionais e locais, o que permite explorar as sinergias criadas entre os vários sectores de 
actividade com impacto directo ou indirecto no turismo, no pleno respeito do princípio da 
subsidiariedade; insta os Estados-Membros a envolverem as autoridades regionais e locais 
nas negociações desde a fase inicial;

13. Insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a incentivarem 
e apoiarem o desenvolvimento de redes e projectos de turismo integrados que abranjam 
todos os aspectos relativos às infra-estruturas, a fim de evitar o desenvolvimento 
descoordenado e de incentivar a criação de parcerias para o intercâmbio das melhores 
práticas; apela a uma participação activa da parte das entidades regionais e locais, de 
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acordo com o princípio da subsidiariedade e com o princípio da parceria; sublinha que é 
necessário tomar iniciativas concretas em apoio da inovação e do desenvolvimento de 
novas tecnologias da informação e canais de comunicação; insta à adopção de iniciativas 
com vista a utilizar de forma adequada os sistemas de engenharia financeira, a promover o 
comércio electrónico e a eliminar os obstáculos ao mercado interno que subsistem; apela a 
uma simplificação das regras, com o objectivo de facilitar o acesso aos instrumentos 
financeiros pertinentes, em especial aos microcréditos, aos operadores do turismo, em 
particular às pequenas e médias empresas, aos trabalhadores por conta própria e às 
indústrias culturais e criativas;

14. Considera necessária uma política europeia de protecção dos direitos dos turistas e da sua 
segurança;

15. Insiste na necessidade de proteger e valorizar a diversidade da oferta turística europeia 
com base em critérios económicos, sociais, ambientais e de coesão territorial;

16. Realça a vulnerabilidade particular das regiões costeiras, insulares, ultraperiféricas e
montanhosas, cuja economia depende muitas vezes do turismo, face às consequências 
ambientais da actividade turística e ao desafio global das alterações climáticas, factores 
que devem também ser tidos em consideração no novo quadro para o turismo; sublinha, 
por conseguinte, o carácter sustentável dos investimentos a realizar nessas regiões;

17. Considera necessário contrabalançar os efeitos do turismo sazonal através de uma 
diversificação e especialização da oferta turística e mediante o apoio a todas as formas de 
turismo durante todo o ano, nomeadamente aos roteiros turísticos, ao ecoturismo e ao 
turismo social, dirigidos em particular às crianças e aos jovens, às pessoas com 
mobilidade reduzida e aos idosos, que constituem um mercado com um grande potencial 
de crescimento; congratula-se com os resultados positivos alcançados pela acção 
preparatória CALYPSO e insta a Comissão a prosseguir os trabalhos relativos ao seu 
futuro desenvolvimento, bem como a apoiar a criação de um mecanismo de intercâmbios 
turísticos entre os Estados-Membros, na época baixa, para idosos, jovens, deficientes e 
outros grupos desfavorecidos;

18. Insta a Comissão a desenvolver um plano estratégico para atrair turistas dos países 
emergentes, em especial dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) através de acordos de 
cooperação, da promoção turística e de uma política de tratamento mais ágil dos vistos 
turísticos; entende que as acções de promoção do turismo da UE devem promover a 
Europa como destino global, devem ser complementares às dos Estados-Membros e das 
autoridades regionais e locais, e não devem favorecer uns destinos turísticos europeus 
relativamente a outros;

19. Congratula-se com a importância atribuída pela Comissão às implicações 
socioeconómicas e ambientais relacionadas com o sector do turismo e encoraja os 
esforços de obtenção de um maior nível de competitividade associado a uma gestão 
responsável dos recursos (energia, água, matérias-primas, etc.);

20. Assinala a importância de assegurar a mobilidade e a conectividade das regiões, 
nomeadamente aquelas de mais difícil acessibilidade, para garantir o efectivo sucesso da 
política de turismo e em todas as regiões da União Europeia;
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21. Insta a que seja dada maior ênfase à qualidade do emprego no sector turístico, centrando 
os esforços na formação especializada de alto conteúdo linguístico e tecnológico, no apoio 
às PME e ao empreendedorismo, em particular das mulheres e dos jovens, na mobilidade 
da mão-de-obra, nas condições dignas de remuneração e na prevenção da exploração; 
incentiva os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a recorrerem aos 
instrumentos de formação profissional disponibilizados pelo Fundo Social Europeu e por 
outros instrumentos comunitários e nacionais; sublinha a importância da adopção de 
medidas destinadas a prevenir os desequilíbrios no mercado regional do emprego 
resultantes da actividade turística sazonal;

22. Salienta que o sector do turismo deve utilizar melhor todo o potencial dos investimentos 
transfronteiras em agrupamentos competitivos, tanto nas fronteiras internas como nas 
fronteiras externas da União Europeia;

23. Insta os Estados-Membros a simplificarem as regras e a reduzirem a carga administrativa 
a fim de optimizarem a utilização dos instrumentos financeiros europeus disponíveis para 
a programação financeira em curso e desenvolverem a competitividade do sector e dos 
destinos turísticos; insta a que, na revisão da política de coesão e à luz da competência em 
matéria de turismo decorrente do novo Tratado, o papel do turismo seja mais valorizado 
enquanto factor de reequilíbrio social, económico e territorial; faz votos para que todas as 
formas de financiamento comunitário sejam subordinadas a uma oferta de serviços 
competitivos de excelência e qualidade e à sustentabilidade; solicita que, nas próximas 
perspectivas financeiras e nos regulamentos dos fundos estruturais se inclua como 
prioridade a reconversão de zonas ou destinos turísticos degradados, com o objectivo de 
garantir a sua competitividade e sustentabilidade.

24. Considera que uma melhor coordenação entre todos os intervenientes, incluindo as 
autoridades europeias, nacionais, regionais e locais, bem como uma maior 
complementaridade das acções e dos recursos financeiros facultados pelos fundos 
estruturais e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, incentivarão um 
desenvolvimento mais integrado e sustentável do sector do turismo e contribuirão para 
libertar todo o seu potencial;

25. Destaca a importância para o sector turístico de dispor de infra-estruturas adequadas e 
solicita, neste sentido, que se avance com o desenvolvimento das Redes Transeuropeias de 
Transportes, em especial das Auto-estradas do Mar;

26. Exorta as regiões com um potencial turístico ainda por desenvolver a tomarem nota dos 
exemplos de boas práticas relacionadas com o turismo, dentro e fora da UE, que 
conduziram ao desenvolvimento de uma actividade turística significativa ao longo dos 
últimos dez anos; 

27. Recomenda a criação de uma plataforma europeia em linha dedicada ao turismo, para 
promover, com a maior eficácia possível, o potencial turístico local e regional.
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